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మ్ ్రిక 

ఈపు స్తకమునందలి *' అమరావతీస్తూపము *, “మన 

(ప్రాచీన విద్యాసంస్థలు” అనువ్యాసములు ఆంధ్రప (తిక, శుక్ల 

(౧౯౩౦), అక్షయ (౧౯౨౬) ఉగాది శంకు, 

“(పాబీన వృ త్తివిద్యావిధాన ” మనువ్యానము _ “భారతి” 

((కోధన, పాల్గ్లుణము) యందును (బకటితములయినవి. కొంత 

నూతన న చేర్చి 'మొదటివ్యాసము నించుక విప్పు 

లీకరించి (వాసితిని, మిగిలిన వానిలో నచ్చటచ్చట కొద్దిమా 

ర్పులు చేసితిని. అనావశ్యక మని వ్యాసవిషయముల కాకరముల 

నిం దుడాహారింప లేదు, 

ఈవ్యాసములు (గంథరూపమున వెలయుటకు కారణ 

భూతులయిన (శ్రీ) డాక్టరు, చిలుకూరి నారాయణరావు, 

ఎమ్, వ్క, ఎల్, టి, పిహెచ్, డీ, వారికి నాకృతజ్ఞ తా 

పూర్వక వందన ములు, 

మల్లంపల్లి సోమ శేఖరశర్ణు 





విషయసూచిక 

పుటలు 

౧, అమరావతీ సూపము ౧ = 36 

౨, (పాచీనవృ త్తివిద్యావిధానము 5౫ - ౫౦ 

3, మన (పాచీన అ చ్వాసల్టాలు ౫౧ = రాన 



అమరావతీన్తూప (పాకౌర శిలాఫలకములలో నొకచానిమాలంద 
నుబ్బెత్తుగ చెక్కిన స్తూపాకృతి, 



అమరావతి స్తూసము 

అవేనా 

సము (ల 
స్తూపమను సంస్కృత పదమును, దిబ్బయని య 

మిచ్చు “థూపో” యను పాలీపదమును సమానార్థ కములు, 
కాని బాన వా స్తువున ( Buddhist architecture) ఇటికతోనో : 

ఊాతితోపో కట్టిన. అర్ధగా ళా కారముగ నుండు నవూధివంటి 

నుననిర్మాణమునశే స్తు మ. మను పేరు రూఢడియగుట వలన, 

దిబ్బ మె మైన దెల్ల స్తూపము కొాంజూలదు, -ఈ నిర్మాణము as 

మతము వా స్తువునకుం (బనాదించిన విశేషము, స్తూప 

(పాముఖ్యమును 'జలిసికొనుటకు, బుద్ధుని జీవితము కొంత 

తోడ్పడలలదు, 

శాక్య వంశజుండయిన శుద్గోడను(డు కపిలవస్తు నగ 

రము రాజధానిగ శాక్య రాజ్యమును పాలించుచుం డెను, అతని 

పట్ట మహివీ.మైన మాయాదేవి యొకప్పుడు, బోధిసత్వుండు 

తుషీత స స్వర్గముననుండి "నెల్ల యేనుంగు రూపమున భూలోక 

మున కవతరించి తన గర్భమున (బవేశించినట్లు స్వప్నము 

గాంచెను, అనతి కాలమున నే ఆమె గర వతియె, కపిలవస్తు 

నగరమునకు చేరువ నున్న ేవదహ [(గామమునందలి తన 

పుట్టినింటి కరుగుచు, మూార్షమధ్యమునం గల లుంబినీవనమున 

నొప్పులు వచ్చి మగపిల్ల వానిం గని, పురుడు వెళ్లక మునుపే 

శాలు నొందెను, స నామకరణము చేసి 



అమరావతీస్తూపము 2 

శుద్గోదనుం ఉజాకాలుని అరచేతి చందమామనవ లె నల్లారు 

ముద్దుగ బెంచి యు_క్రవయస్సున యశోధర యను సౌందర్య 
రాఠకి నొసంగి పరిణయము. గావించెను. ఈ యువదంపతుల 

(చేమఫలముగ రాహులు(డను కుమారు డుడయించెను, 

కాని దుఃఖమయమయిన యా (పపంచమును జూచి కోమల 
హృదయముగల సిద్ధార్థు(డు త్మన వేదన నొంది శాంతిం గానక, 

తుదకు దుఃఖనివ ర్తననూర్లము నన్వేషింప అలు బిడ్డలను, 
కన్న తండ్రిని, కడకు రాజ్యసర్వస్వమును __ సర్వమును పరి 
త్యజించి క పిలవ స్తునగరమున నుండి యొరు “లెబుంగకుండ 

నర్గరా(త్రమున బయలు చేతి పోయెను, బౌద్ధులు. దీనిని మహాఖి 

నిష్క్రమణ మందురు, నగర వినిర్ణతుండయి యాతండు మహో 
రణ్యముల కరిగి యెడేండ్లపాటు ధ్యానసమూాధినివ్య నుండి 
యేకా(గతతో తపస్సు చేసెను, ఈ కాలమున బౌద్దులకు 
శనివంటివాం డయిన మారుండు సిద్ధాధ్దని ఏకా గబుద్ధిని 

చలింపంచేసి “యాతని తపస్సు భగ్నముచేయ న నేకవిధ 
ముల. (బయత్నిం చెను కాని విఫలవమనోరథ్టు. డయ్యెను, 

తుదకు సిద్దార్టండు బుద్దగయ సమోాసమునందలి యురువెలా 
పరిసరారణ్యమున నొక యశ్వత్సవృతము [కింద తీ వధ్యాన 
సమాధి నుండి పరమ సత్య(ప్రబోధమును గాంచెను. అంతటి 
నుండి యాత (డు లు డనియు, నా వృతుము బోధి వృత్మని 

యు (ప్రసిద్ధి కెక్కెను. బుద్దుడు మున్ఫుందుగ సార్నాథని పేర్గానయ 
బడు మృగడావమున కరిగి మొట్టమొదటి మాటు తాను కని 

i పట్టిన ధర్మమును లోకమునం (బవ ర్హింపంచే సెను, బుద్దుని 



పి అమశావతీస్తూపము 

యీ మొదటి ధర్హుబోధకు ధర్భచ(క్రప్రవర్తన మని పేరు 
బుద్ధుని ధర్మ బోధల ననుసరించువారు రెండు తెజుంగులుః 
(౧) సన్యాసులు — వీరిని భిశువు లందురు, (స్రీలకు కూడ 
భిక్సుకులై వాం వలంబనమున కధికార మొనంగగంబడుట 
వలన జాక్షభికు నసంఘమున ప్రరుషులతో పాటు నీలు 
కూడ నుండిరి ; క గృహాన్థులయి rs వువలం 

చఓంచువారి కుపాసకు లని చేరు. బుదుడు వాలకాలము తన 
ధర్మమును లోకమున౦ (బవ ర్తింపంబేసి, యెనుబది వత్సరముల 
(పాయమున మల్ల రాజ్యమునకు రాజభాని యయిన కున నగర 

మున (పాలి: కుసినారు వ్యాధి(గ స్తుండయి యచ్చటి సాల 

వనమున నిర్వ్యాణమునందెను. బాద్గులు దీనిని మపహాపరి 
నిర్యాణ మందురు. కుశసగరమునకు వెలుపట నున్న మకుట 
చందన మనుచోట బుద్ధుని శరీరమునకు దహననంస్కారము 
కాపింపంబడెను, దహనానంతరమున మిగిలిన బుద భగవా 
నుని శరీరావ శెషములకొటు కిరుగు పొరుగు (ప్రభువులకు మల్లు 
లకు వివాదము కలిగెను కాని [దోణుండను (మాహృణుం డీ 
కలహ ముడిపి దగావ శేషముల నందజికి సవానముగం బంచి 
యిచ్చి సమాధానము గావించెను. ఆయవేశేషముల నాయా 

(పభువులు తమ దేశములకు గొనిపోయి వానిని దగిన సల 
ముల భద్రపటీచి వానిమీద స్తూపములను నిర్భించిరి. ఇట్టి 
శారీరక స్తూపములు మొదట చెనిమిది వెలసినవి, వీనికి 
ధాత్యువె త్యము లనియు6 టేకు. భాతువు లనండు నీయవ 

శేషము లుండు భాగమునకు వారన మనసై సుకు, 
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ధాతుగర్భపదమునకు (భష్టరూపము డాగబ (దాగో 

బ్రా, ధాతుగర్భము మోది దిబ్బకు స్తూపమని చే రయి 

నను కాలక్రమమున నీరెండు భాగములు కలిసిన సంపూర్ణ 

నిర్మాణమున శే స్తూప మనుపేరు రూడి యయినది, భు 

(ప్రత్యేక బుద్దులు, అర్హతులు, చక్రవ గులు మా(త మే 

స్తూపగారవమున కర్త లసి బాల మహాపరిని ర్వాణ నూత 

మున. చెలుపంబడినను విఖ్యాతు లయిన బౌద్దాచార్యుల 

కును స్తూపములు వెలసినవి. శారీర కధాతువులను మాత్రమే 

కాక పరిభోగిక ధాతువులను, అనలా బుద్దుడు "కాస 

అర్హతులు కాని, చక్రవర్తులు కాని, ఆచార్యులు కాసి 

యుపయోగించిన భితూప్మాతములు, చేతికజ్రలు, పాన 

ప్యాత్రములు ___ ఇట్టివానిని గూడ పదిలపణిచి స్తూపములు 

నిర్ణించుట వాడుకయయినది. -కాల క్రమమున బుద్ధనితో 

సంబంధముగల _ పవ్నిత మ్నేత్రములందు ధాతురహితముగచే, 
వట్టి స్టార క చిహ్నములు గ, గూడ స్తూపములు వెలయుచు 

వచ్చినవి, స్తూపములకు సింహళమున * దాగబ ” (దాగో బ్రా 
అనియు, నేపాళ దేశమున ॥ చే త్యేము”* అసియు బరా దేశ 

మున *పెగోడా లనియు వాావహారిక నామము చెల్లుచున్నది, 

బౌద్ధయుగమున స్తూపమున క్రీదీబ్రెన్స (ప్రాముఖ్యము కలిగెను, 
బౌాద్దకళ యందు బుద్ధుని మహోపరిని ర్యాణమునకు స్తూపమున్కు . 

జననమునకు పదుమును, పరమసత్య (ప్రబోధమునకు బోధి 
వృక్షమును మృగదావమునందలి బుద్దుని మొదటి ధర థి @ బోధమునకు ధర్భ చక్రమును సం కేతములయి బౌద్ధశిల్బమునం 
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జి[తితములయినవి, బాద్ద యుగమున స్తూపము బుద్ధభగవల్సీ) 

ల యంగ సమర్పించు నొకకానుకయె, కన్ని ర్మాణము బౌద్ధ 

ధర్మావలంబకులకు ప్రణ్య(పదమయిన ధర కార్య మయనది, 

అలంకార పరిశోభితములయి కనులు కోరగించునట్టి 

దివ్వసుందర వ[గహములు, చూడ ముచ్చట యయిన కొజ్జ 

వసి, హృదయ రంజకముగ. చేతితో (వాసిన చిత్రములు 

మొదలయిన క శావిదగ్గ ములగు కతు లున్న చోటికి పోరా 

డని బౌద్ధులకు బుద్దుని యా దేశ మున్నను వారి నిహ్క_లంక 

హృదణోములు సంసారదుఃఖము నంతరింపసంజేయ నవత 

రించిన [_పేమావధి బుద్ధ భగవానునియెడల భక్తిరస (ప్రపూ 

ర్రములయ్యి వారి నారాధకులుగ దిద్దినవి; ఈరీతిని కాల 

(కమమున భ_క్రిరహీతమయిన మతమున భ_కియు, ఆరా 

ధన రహితమయిన మతమున ఆరాధనమును మొలకెత్తి, 

అట్ట యూ 'ేనము నొసంగిన బుద్ద ఛ  వానుని చుట్టునే అ 

నిధానములయిన మనోహర శిల్బ కావ్యము లెన్ని యో విర 

-చితములై అదన లాల స్వభావముల నే సంపూర్ణ ముగ 

మార్చి వై వె చెను, 

భక్తులయిన బౌద్ధ శిల్పుల సిద్ధహ్నస్తముల స్తూప 
నిరాాణ ముకకళ యె (క్రమ పరిణామము నొంది వన్నెయు, 

వాసియు గాంచెను. ఇందువలన స్తూసములలో అతిపురా 

తనము శై నవానికిని, అటుతరువాత వెలసినవానికిని యావ 

కల్పనమునందును, నిర్మాణ కళయందును గొంత పరిణావు 

ముండుట చేత కొన్నికొన్ని వ్య త్యాసముబు కాన్సించును. 
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(ప్రజలకు బుగ్గ భగవానునియెడల భ_క్రిగారవములనూ . మత 

విషయకమగు (పబోధమును గలిగించుటకు బౌద్దశిల్పులు 

బుద్దజీవితే కథలను, బౌద్ధ గాథలను చి తించుచుండిరి, బౌద్ధ 

గాథలు మొదట చాల పరిమితముగనే యుండినను [కమ 
ముగ నవి యసంఖ్యముగ. జెరి(గినవి, పీనిలో, ఈజనుమున 
బుద్ధు(డయి నిర్యాణపదవి నొందిన బోధిసత్వుండు దయ, 

అహింస, [పేమలకు లవ్ష్మ్యుముగ గడపిన పూర్వుజన 

ములకు సంబంధించిన వృత్తాంతము లగు జాతక కథలు (పజా 

రంజకము లయినవి, [పపంచ కథా వాజయమునం జెల్ల 

ఈజాతకకథావళి కడుంగడు ([పాచీన మయిన దనియే కాక, 
యూరోపీయ (పాచీన కథా వాజయమునందలి చాలకథల 
కాకరము లింబే కలవని (ప్రాచ్య పరిశోధక పండితులగు 

విచేశీయులును, భారతీయులునుగూడ అభి పాయ పడుచు 
న్నారు, మొట్టమొదట, బౌద్దకళ యారంభదశలో, శిల్పమున 

బుద్ధుని చీ|తింపవలసి వచ్చినప్పుడు భాతికమాన విభేయము 

లయిన నావురూపములను విడిచి యా సాధువతంసము 

నిర్యాణము నొందెనని తెలుపుటకు గుర్తుగ నచ్చటి స్థల 

మును శూన్యముగ నుంచువారు, చిశాభావమే బుద్ధ భవ 

మునకు చిహ్నము? నుండెను. కాలము . గడచినకొలంది, 

మొదట సీస్థలమున బుద్ధుని (శ్రీ) పాదములును, పిదప రూప 
మును చిత్రితము లయినవి, బాద్దస్తూప మోవ్ధమయిన శిల్ప 

సంపదతో పరిఢవిల్లుచు, కళానిధానవుయి కనులకు విందొన 
రించుచుండెడిది. సిద్ధహ స్తులయిన శిల్పులు తవు సు 
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ప్రజ్ఞను సమస్తము భగవదర్చితము గావించి కళారూప 
మున నే భగవానుని ఆపాసించు చుండిరి, 

ఫోకండు : శ నన 

బుద్దుని నిర్యాణము ననంతరము మగధయందు స్థానిక 

ముగ వర్డీల్లుచుండీన బౌాగ్గమత మును విశ్వపరివ్యా ప్ప పము 

గావించి బుద్ధ బోథామృతమును సంసారా రూలయిన (పజల 

కందణికు నందించి లోకమునందలి దుఃఖమును నివ ర్తింప( 

జేయుట కశోకుండు పూన్మి_ వహించెను. అప్పటికే బౌద్ధ 
సంఘము ఇభేరవాదులని (స్థనిరులు : పూర్వాచార పరా 

యణులు, మహాసాంఘికులని (సంస్కర్తలు, ెండు కక్షు 
లయ్యెను, 

వజ్జి దేశపు భిశువ్రలు భిహౌభోజనాదులకో నంబంధించిన 
దశవ స్తువుల (దశ వళ్టూసివిషయమున పూర్వాచార నియమ 
ములను పాటించు చుండనందున, ఏతన్నియ మోల్లంఘన 

మును గుజించి విచారించుటకు వె శాలీనగరమున నొక 
సంగీతి (జాద్ధ ధర్మార్థ నిర్ణయమునకయిన సభ జరగినది. 
అందు పూర్యాచార్పీరాయణులయిన ఛరవాదుల (సవిరుల) 

కంశు నితర సాంఘీకులే అధిక సంఖ్యాకులు నుండినను 

విషయ నిర్హయమున€ దమ యభిప్రాయమును డెలుపు నధి 
కారము వారికి. దొల(గింపం బడుటచేత వజ్జి దేశ భిక్షువులు 
ఆచార నియమోల్లంఘనము. గావించిరని ేరవాదులు 

స్థిర పజిచి, విజయము నొందిరి. కాని యధిక సంఖ్యాకులుగ 

నుండిన యితర సాంఘీకు లానంగీతి నిర్ణయమునకుం గట్టు 
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వడక తమ పద్ధతి యే సరియెనదని వాదించి ఛేరవాదులనుండి 
విడిపోయి, మహో సాంఘికులను పేర నొక తెగగా నేర్చడి 
యొక నూతన వాదమును స్థాపించిరి, 

ఈచీలిక నతికించి సంఘమును కట్టు దిట్ట పబుచుట 
కొకు అశోకచ్మకవ ర్తి పాటలీపుత్రమున మజియొక సంగతిని 
సమావేశ వజిచెను, దీనికి మౌద్గల్య పు[తుడయిన త్ష్యుం 
డధ్యముండు, స. (పవచనానంతరమున శివా సూ తార 

సమన్వయమున ఛేరవాదులకును, మహాసాంఘికులకును కీ 
భావము కుదుర లేదు, ఛేరవాదులు సభనుండి వెడలి పోవు 
టయ కాక్క తమకు మహో సాంఘికులతో సరిపడక మగధ 
"దేశమును గూడ విడిచి పెట్టి, కాళ్లీరా ద్యు _త్తర దేశముల 
కరిగి యచ్చట దము మతమును వ్యాపింప జేయు చుండిరి, 

బౌద్ద సంఘమున నిట్లు చీలిక కలుగుటకు కారణము 
మన్లి చెప్పినట్లు “దశవస్తున్ర” లని కొన్ని ర (గంథము 
లును, మహాదేవుడు “అర్హతుని లతణమూను గూర్చి (ప్రతి 
పాదించిన “పంచ సీద్ధాంతము'లని మజేకొన్నియు నుడువు 
చన వి, విడిపోయిన" మహాసాంఘీకులు * ధముము ను 
“ వినయము ’ను (బౌద్ధ వేదములగు |క్రిపిటకములందలి మొదటి 
రెండు పిటకములు) స్వవాదానుసార మందందు సంస్క_రించి 
* శరవాదము నకు (ప్రతిగా తమ వాదమునకు * ఆచారియ 
వాద” మని పేరిడిరి, క 

సంగీతి జరగిన నాంటనుండి పాటలీ ప్ముతమునందలి 
కుక్కుటా'రామము బౌద్ధ ధర్ధపీఠమయి సరు కెక్కి_నది. 
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పాటలీవు[త సభానంతరము బౌద్ధమతమును దేశ దేశముల 
వ్యావింపం జేయుటకు అశోక చ[క్రవర్తి మత బోధకుల 
శం ను చ[క్రవరి ది యాజ్ఞ శిరసావహించి, డేశాంతరముల 

కరిగిన ముతబోధకులు మాగధులకుం దెలియవచ్చినవారు ఏ్రు: 
౧, కాల్ళీర, గాంధారములకు “మజ తిక” భిషమువు;ు ౨, 
చుహిపమండలమునకు (ఆంధ, మైసూరు దేశములకు) ' మహో 
ఇవే భిక్షువు; (ఇతండు hr నందలి మహాసాంఘి 

కులకు నాయకుడు); 3, * వనవాసి "కి “రక్తి తి భికువ్రు; ఈ 
“అపరాంతక మునకు * ధమ్నరక్తి త * భిక్షువు; ౫. “మప రట్టు 
మునకు య స. జ. “ యవనలోకము ” 
నకు * మహాోరక్షి త” భితును; ౭, “హిమవంత పాదము” నకు 
“ మృళ్చిమ *, * కస్పవులు *౮. “సువణ్ణభూమి "కి  సోణక ” 
“ఉత్తరులు) గా తాంబపణ్జికి * * మహీంద ” భిత్వువు, 

బౌద్ధమత " "వ్యావనమున కళోక చక్రవర్తి a 
తుండై యాంధదేశమున కరుదెంచిన మగధ మహా సాంఘీక 
నాయక్షండగు మహా బేన భిక్షువు కృష్ణాన నదీతీరస్టమయిన 
ఛాన్య కటకమును నివాన భూమిగం చేసికొని చైత్యేక వాద 
మను నొక పంథ సావించెను. ఈపంథకుం జెందిన భిశువులకు 
యై త్యకు లనియు, హైత్య్టక నికాయ మనియు. జేరు, ఈరీతిని 
మహాసాంఘీక వాదమునకు సంబంధించిన బౌద్దమత . మకోక 
చ[కవ రి యాదరణమున నాం(ధ్ర దేశమునందు వ్యాఫిం చెను, 

అశోక చక్రవర్తి యనంతరము మగధను బరిపాలిం 
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చిన *కునాలి, “దశరథుిల వెనుక “సంప్రతి రాజ్య 

నకు వచ్చి (క్రీ, పూ. ౨౨౦ మొదలు ౨౧౧ వణకు పరి 

పాలించెను, అశోకచ[కవ రికి బౌద్దమత మనిన నెంతటి యఖి 

నివేశముంజెనో యీతసికి జై నమేత మనిన నంతటి యధి . 

మాన ముండెనని, అశోకునివ అనే యీతండును ఆంధ్ర, . 

(దమిళ దేశములకు మత బోధకుల నంప్కి జై నముతమును వ్యా జ 

పీంపంజేసెనని హేమచంగదుని పరిశిష్ట పర్వము ననుసరించి 

"తెలియుచున్నది. సంప్రతి (ప్రయత్నములవలన జై నమత 

నూం[ధచేశమున 7 భూగుగ వ్యాపించినను వ్యాపిం ౦పక వోయి 

నను మహా బేవ ఖితువు తలపెట్టిన బౌద్ధమత వ్యాపన (ప్రయ 

త్నములకుం గొంత. తతత 1 కలీగిన కలిగియుండును, 

అయినను తరువాతి కాలమున తెలుస దేశమున బౌొడ్ధము 

సర్యజనాదరణీయ మయిన మతమయి వర్థిల్లె ననుటకు ఆంధ 

-చేశమున నందు ముఖ్యముగ కృష్ణా, ren మండ 

లములందుం గానవచ్చిన, కానవచ్చుచున్న బౌద్ధస్తూపాదిక 

ములే "తార్కాణము, 

అనవురావతీ సూసము 
భాం 

భ కులయిన యాం(ధ్రబేశ కళోపానకులు బుద్ధ భగ 

వానుని పాదపీఠిని కానుకగా సమర్పించిన యట్టి పూజా 

కుసుముములలో అమరావతీ స్తూప మొకటి, ఇది కృష్ణానదీ 

తీరమున, ఆనది ముఖద్యారమునకు రమారమి యజణువది 

మైళ్ల కెగువను, (ప్రాచీ నాంధ రాజధానీ నగరమయిన ధాన్య 

కటకమను నిప్పటి ధరణికోటకు తూర్పున నరమైలు దూర 
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మున నున్నది. ఇది యిప్పటి అమరావతీ (గానుముసట్రీ 
నడుమ నుండుటచేత అమరావతీ స్తూపమని దీనికి జేరు కలిగి 

నది, కీస్తా రంభ శతాబ్దులలో ధాన్యాకర మని నామాం 

డ్రాతరము6 గల ఛాన్యకటక నగరము దహీణాపభము నందలి 

గం నగరములలోసి కెల్ల ననతంసమె (ప్రఖ్యాతి. గాంచుటవలన' 

నిది ధాన్యకటక చెత్య మనియు, బౌద్ధ సంఘము నివసించుట 

6 కనువయిన విహారములు మొదలగున వనేశము లిచట నుం 

z డుటవేత ధాన్యకటక నసంఘారావము మనియు బాద స 

J మున నిది న 

<£ -ఈ స్తూప 'మప్పుడు సిరిత మయినదో స్పష్ట్రముగ ౯ 

డెలిసికొనుట కాధారములు లేవు, శారీరక స్తూపము లెసిమి: 
దింటిలో అశోకుం. డేడింటిని తెఅపించి యందలి భఛాతువులను. 
చిన్న చిన్నవిగ "పెక్కు, విభాగములు గావించి యం దొ 

కొ_క చానిమోంద నొక్క. టొకటిగ చేశమునందలి వేశ్వేరు. 

భాగములందు మొ త్తముమో(ద నెనుబది నాలుగు వేల స్తూప 

ములను గట్టించినట్లు తరువాతికాలపు బౌద్ధగాథలు తెలుపు 

చున్నవి, కొన్ని ఇట్టి గాథల వలననే అమరావతీస్తూప. 

నిర్మాత అశోక చక్రోన క్రి ర్హియని తెలియుచున్నది. రా. 

విశ్వసనీయను లనుటకు (పమాణాంతరములు లేకపోయినను. 
ఈసు స్తూపపు “రాలమోంద. మార్యలిపితో శాసనము లుండుటు 

వలన మరార్యవంశమువారి పరిపాలనమునమా[త్ర మిది నిర్మిం 

పంబడి యుండు .ననుట కు స్తూప శిల్చమునందలి 

యపరిణతములమిన (పొచిన రీతులను, పరిణతములుగం 
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గానవచ్చు నర్వాచీన రీతులను వేణుపటీచి చమూచినయెడలు, 

(పాచీనరీతుల ననుసరించికూడ ఇచ్చటి (ప్రాథమిక స్తూపము 

ఈ. పూ. రెండువందల, (పాంతమున వెలసినదిగ నే, కన్న 

సును, అశోక (పవి. తుండయి యాం[ధ చేశమున కరుచెంచిన 

మహాబేవ భిక్షువు వ. వైత్యక పంథ కిది (పధానపీఠ 

మగుట చేతను, అటేతరువాతి కాలపు శొసనములం దిది' 

న వుని చేర్కొనంబడుట చేతను ఒకవేళ విప్ 

యకోక్ర చ[క్రవర్తి యాదరణమున వెలసిన దన్న ననవచ్చును 

కాని యిది యూహవమా[త్రమే. [పారంభమున వెలసిన 

చైత్యము (స్తూపము చుట్టును కాల[క్రముమున పెక్కు 

చైత్యములు వెలసి యిది బహువిధాలంకార (వాకార పరి 

శోభితమమి, చూచువారలకు నేత్రపర్య మొనరించుచు 
వార్త శెక్కి-నది. 

మహాదేవుని నాకీ యీాధాన్య కటక మహో 

చైత్యమ్మేతము ఆంధ మహాసాంఘికులకు (ప్రధానమయిన 

పవి(త్రవీఠముగ నుండినది. ధాన్యకటకము రాజధానిగ ఆం 

(ధేశమును బరిపాలించిన ఆం[ధవంశ్యులగు శాత వాసా 

నులు జౌద్ధమతము నాదరించి యీనైత్యమును బెక్కు విధ 
ముల Se ఈవిధమున నిది వ్ర పూ, _౨౦౦ లు 

మొదలు (1. శ, మూడవ శతాద్దివజిక్కు అనగా ఆంధ 
"రాజుల పరిపాలనము శప త నిది ప 

మము (కమాభివృద్ధి నందుచుంజెను, 
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' అంటె 

పూర్వశ్తైల; అసర్శశ్తె అలములు 

వకాగ్య వంశానంతర కాలపు స్తూప శాసనములను. 

బరిశీలించినచో నం దిది * చెతికియానం నికాయన మహో చెతి 
యి మనంగా వైత్యకనికాయముయొక్క_ మసోమై చైత్య 

మని పేర్కొన. బడినది, మహో సాంఘీకులలో వై త్యక 

వాదు లొకరు. ఈబాద సంఘమును డావీ,ణాత్య శాలు 

చై త్యవాద సంఘ మని, ఉత్తరాది బౌద్ధులు వైత్యశెల సంఘ. 

తుని న్యవహారించు చుండిరి, ఈ సంఘముకాక అవురావతి 

నాగార్జునుని కొండ శాసనములందు పూర్ణ నేల (సువసెలియ్స, 

అపరశెల (అపరసేలియ) నికాయములు కూడం బేర్కొనం 
బడినవి, పూర్ణత ల, అపర కేలము లను పేరంబరంగిన యిచటి 

బాద నంఘారావుములు జబౌాద్దవాజుయమునందు కడుంగడు, 

(ప్రసిద్ది కెక్కి-నవి. “gS కళాసౌందర్య్భమును, (పకృతి 

దృశ్యసౌందర్యమును గూడ సీ సంఘారామములకుం గలదని 

. యడవశ తాపి నిచ్చటి కరుబెంచిన యువాక్ణూాంగ్ అను 

చీనా యాత్రికుడు వీ క్స్ లని క్ 8 _ర్రించియున్నా(డు, ఇవి పూర్యో కృ క 

శాసనములందు( గొన్నిట పూర్ణమహోావన శ్ర కేల (పృువమహాోవన 

సేలియ్స, అపరమహావన రల (అపరమహాోవన సేలియ 

నామముల బరికీ ర్లితము ని, (కీ స్తుశకము రెండవ, 

మూండవ శతాబ్దుల నాంటి “గండనవ్యూహ” మను నకు 

శద ద్ద ౦థమునః ధాన్యాకర ము (ధాన్యకటకమునకు బూర్వ 

* మహాయాన బౌద్ధు లత్యంతపవ్నిత్రములుగ భావించి పూజించు 

“ నవధర్మము ? అను చాద్ధ్యగంధములు తొమ్మిదింటిలో “ గండన్య్యూహ 
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దిశయందు ' విచి.త్రమాలధ్యజ వ్యూహ ' మను వేర. (బసిర్భ 

మయిన యొక మహారణ్యము కలదని చెప్పంబడినది, క 

ననునకించి మాడ ధాన్యకటక నమోపమున' పూర్వపశ్చిమ 

దిశలంచు మహావనావృతే లము లుండియుండు ననియు, 

దానం జేసీయ యా శె లములందలి సంఘారావుములకు 

"పూర్వ, అపరమహాోవనశెలము లని పేర్లు కలిగ ననియు 

గొంద అూహించు చున్నారు, 

పూర్ణ, అపరశెలము లేవి యను విషయమున పరి 
శోధక పండితులలో భేదాభ్యిప్రాయములు కలవు. పూర్వ 
శైలము జెజవాడయని కొందజు యభఖి[పాయము ; ధాన్యకట 

కే యని మజీ కొందజు మతము, ఇటీవల (తవ్వంగా నాగా 

ర్హునుని కొండయొద్ద బయలుపడిన స్తూప నంఘారామ, (పాక్ళత 

శాననాదుల శు రించి చూడ ధాన్యకటకము నకు? దూర్పుస 

నున్న సంఘారామము పూర్వశ్రై లమను చేరను, పశ్చిమ 

మున నున్న సంసూరాముము అపర శె లమును అతను 

(న తప లయ్యెనని యూాహింప. దగియున్నది, ఇవికాక 

కృపా నదితీరమున కంటక శై లమని మజియొక సంఘారామ 

ముండినట్లు ఛాసనములవలన విదిత మగుచున్నది, ఈ కంటక 

ఆశ లమే యిప్పటి ఘంటశాల, నాగాక్టునునికొండ, అవు రా 

వతు లందలి న్తూపముల వలనే ఇచ్చటిదికూడ మహోచె చైత్య 

మొకటి, మిగిలిన వెవ్వి యన్క అప్ప సావాసీక (పజ్ఞా పార మిత, దళభూ 

మోశ్యర, సమాధి రాజ, లంకావతార, PQS: డరీకః త థాగతగువ్యాక, 

లలితవి సర, సువర్ణ [పక నాలా 
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నామాంకితముయి తనరారు చుండుటవేత, నాడు కృష్ణానదీ 
తీరమున వెలసిన సంఘారామాదు లన్నియు మహా సై త్యక 
పంధకు నంబంధించినవిగం గన్సట్లును, ఈ కారణమున చైత్యక 
నికాయ మే పూర్వశైల, అపర కేల నంఘములుగ విజ్తి 
పోయెనని కొంద అందురు : దీని నంగీకరింపక మజీి కొండబు 
పూర్యాపర (ల సంఘముల వలనే చైత్యక సంఘముక్తూడ 
ఆం(ధ్ర చేశ వుహో సాంఘీకులందలి ప్ర త్యకమయున మూండవ 
విభాగమని చెప్పుదురు. ఆచార వ్యవహారముల యందును, 
శిత నియమములయందును బరస్పరము పీరికి నెట్టి భేదములు 
కలవో తెలియదు .కాని వీర లెల్లరు నొక్క_ పంథ కే చెందిన 
వారని శాసనములవలన స్పష్టమగుచున్నది, 

అంధకులు 

ఎట్ల్టయిన నేమి, ఆం[ధ్రబేశమున కరుజెంచి చాల 
కాలము గడచిన మీదట మహో సాంఘీకులలో "పెక్కు. తెగ 
"లేర్పడినవి, పైని వేర్కొనినవి కాక శాననాభారమున రాజ 
గిరికులు_ లేక 'రాజగిరి నివానకులని, సీద్ధాంతికులని మణి 
రెండు తెగల పేస్టు తెలియుచున్నవి, ఇవి యన్నియు బౌద్ద 
('గంథములందును బర్జన బడినవి, హిమవత, బాజిగియ, 
పువ్యసేలియ, అవరసేలియ, రాజగిరీయ, సిన్దాంతిక సంఘ 
ములు మహో వంశమువలనం దెలియవచ్చును, పూర్ణ శోల, 
అపర శే ల, చైత్యకులతోపాటు పావమవతులుు లోకో త్తర 
వాదులు (పజ్ఞ_ప్లివాదులు అను మూడు [కొత్త తెగలను 
బర్జెన్ దొర పర్కొనియున్నాండు. ఈ తెల చే సెట్టి వయి 
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నను వైత్యక, పూర్ణశేల, అపర శేల, రాజగిరిక, సిద్ధాంతిక 

నికాయములు కేవలము తెలుప చేశపు తెగలని తెలుంగు 

"దేశపు (ప్రాకృత శాసనములందు వీ రుడాహృతు లగుటవలన 

నిశ్చయింప వచ్చును. వీరలోం గడపటి నాలుగు తెగలవారు 

బూ (గంథములందు అంధకులు అను పేరం బజురొ_నంబడిరి,. 

అంధకు శే ఆం(భులు, 

(క్రీస్త్వబ్దమున కించుక పూర్వమున. గూడ ఆం|ధ 

చేశమునందలి యూ ధాన్యకటక (ప్రాంతము బౌద్ధమతమునకు 

పంట వొలవుయి, బాన లంక బట్టు గమ్మున నుండె నను 

టకు సింహళ దీరప చరిత్రమే యాధారము, బౌద్ద వాజ్మయ 

మున * తాంబపణ్ణి” యనం బరంగిన సింహళ దీపమును (శ్రీ 
_స్హ ఏబ్దమునకు రెండునందల సంవత్సరములకు. బూర్వమున 

పాలించుచుండిన * దుట్టగామణి * యను (ప్రభువు అనురాధ 
వురమున *“మహాథూపము” (వ్యాక వెల్లి మహాస్తూపము)ను 

నిరించుచుండిన నందర్న్శ మున హిందూ చేశమునందలి వేణు 

వేణు (పాంతేములనుండి అర్హతులు, ఆచార్యులు "వేలకొలంది 

బౌడ్గసాంఘికులతో నచ్చటి కరిగిరంట. ఇట్లు వెళ్ళిన వారిలో 
అర్హ్హతుండయిన మహాబేవుం డొక్క_(డు, ఇతండు “పల్లవ 
భొగ్గ "ముననుండి నాలుగులతుల యటువదివేల భితును 

లను వెంట నిడికొని వెలైైనంట, భిక్షువుల సంఖ్య యతిశ 

యో_క్తి యని (త్రోసి వేసినను, * పల్ల వభొగ్గ మున బౌద్ధమత 

చుత్వెంతాభివ్వడ్డి చెందుచుండెనని యూహించుట నముంజనము' 

కాకవోదు, “భోగ? ('భెగ్లి) పదము * మహేం[ద్రభోగము ”, 
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“కవచకార భోగము, * హోమనిభోగము * అని [ప్రాచీన శాస 
నములందు చేశ విభాగ పరముగ వాడుక చేయంబడి నందున, 
“పల్ల వభొగ్డ * (పల్లవభోగ) మనునదియు నాక చేశ విభాగ 
మయి యుండుట నిశ్చయము. చేశ విభాగ మను నర్ధమున 
“భోగ "మునకు బదులు చేశ, విషయ, నాండు పదములు 
(ప్రాచీన శాసనములందు. (బ్రయు క్రము లగుటవలన' “పల్లవ 
భొగ్గ * మనునది పల్ల వవిషయ ” మని కాన్సి, పల్ల వనాలిడని 
కాని చెప్పవలసి యుండును. *పల్లవనాండే ” ఇప్పటి “పల 
నాం” డయినదని కొ"ందటు చరిత్రకారుల యభిపాయ మగు 
టవలన * పల్ల వభ్యూ * మనునది * పలనాళిడని నిర్ణ యింపం 
దగును. పల్లవనా(డును, అందలి ధాన్యకటకమును (ప్రాచీన 
కాలమున పల్లవులు పాలించిరని శాసనముల వలనను, గాథల 
వలనను గూడం బెలియుచున్నది. |క్రిలోచన పల్ల న్రనికి ధాన్య 
కటక 'మొకప్పుడు రాజధానిగ నుండినట్లు గాథలు కలవు, 
కాంచీవురము రాజధానిగ( పరిపాలనము చెపిన పల్లవులు 
ధాన్యకటకమున దమ (ప్రతినిధులను నిలివి యాం(ధాపథ 
మును పాలించినట్లు శాసనములు తెలువుచున్నవి. [శ్రీ స్తుళక 
మాణువ శ తాప్టిని విన్లు కుండుల విజ్భంభ ణము ననంతరమున 

గాని పల్లవులు కృష్ణానదీ తీరమును విడిచి యింకను ' దవ్నీణ 

దిశకు సాగియుండ లేదు, స్వతంత్ర రాజ్యము స్థావీంచుటకు 
పూర్ణము కూడ ఆం(ధ్రనాజు లయిన ' కాతవాహానులకు 
సామంతులును, సై న్యాధిపతులు నయి, 'పల్లవులు (పాము 

' ఖ్యము గడించి బౌద్ధ గ్రంథములందు నాగ టేశ నుని ప్రసిద్ధ 
లై 
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మయిన యా (పాంతమునండలి వారితో. సంబంధ బాంధవ్య 

ములు నెజపీ వర్థిల్లుచుండిరి. పల్లవులకు ws గాక 

పోయినను వారికిగల యితర సంబంధాధిక్యమువలన “ పల్లవ' 

భొగ్గము ” (పలనాడు అను పేరం బర౭గిన యీ థాన్యకటక 

(ప్రాంతము (శ్రీ _స్త్వ్వబ్దమునకుం బూర్వమున. గూడ బౌద్ధమత 

మునకు * చేవపట్టు 2౧ నుంజెనని సరూఢమగుచున్నది." 

ఉత. మెట్లు (పబలుచుండినను అమరావతీ స్తూప 

మునం గడు (పావీన చిత్రము లరుదుగను, అశ్యాచీనము 
లయినవి, అనంగగా మొదలి స్తూపము నిరి తమయిన అిండు 

వందల సంవత్సర ములకు. దరువాతివి, అధికముగను గాన్సిం 

చుటచేత మొదటి నా, లోకంటు తరువాతనే యిచ్చటి 

స్తూపము సెంపుచెంది గొప్ప బౌద్ధ మే త్రముగ ప్రఖ్యాత 

మయిన టూహింపవలసి యున్నది. స్టా. బౌద్ధమునం దద్నుత 

పరివ_ర్తనము జరగిన కాలమున నే యాస్తూప మత్యంతము 

"పెంపు చందుటచేత దీని -పేరుపెంపులకుం. దోడుపడిన యా 

పరివ ర్తనమును గుజించి యించుక తెలిసికొనుట యావ 

శ్యకము, 

పీనయాన, మహాయానమ్నులు 
వె శాలీ నగరమున జౌద్దసంగీతి జరగిన నాంటనుండి 

బౌద్ధసంఘమున కక్ష లేర్చడినవి, ఇవి పెరుళపచు రాణా 
మూల మత సిడాంతములను గూర్చిన యభి_ప్రాయములు 

కూడ మారుచు వచ్చినవి, బౌద్ధ సిద్ధాంతములందలి యూ. 

మార్చువలన జౌద్ధము కూడ రెండు విధములయిన ద య్యెను, 
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చాద సంఘమునందలి యొక కతు,వారు. మార్పు చెందుచుం 

డిన బౌద్ధమును, వేతొక కత వారు మార్పును “ద్వేషించి: 

మూల సిక్టాంతే బద్దనుయిన ఆదిమ చౌానమును అభిమా 

నించిరి, రాయగా రాయగ్యా మార్చునొందిన బౌద్దమునకు “నుహో 

యాని బౌద్దమని, ఆదిమ బౌద్ధమునకు “పీనయాని చొద్ధ 

మని పేస్టు కలిగినవి, “హీనయానము న సర్వసంగ పరి 
త్యాగము గావించి, భిమువుగాం జేరి “వినయ, సుత్త, 

అభిధమ్మము * లను (త్రిపిటకములను జదివి పరిజ్ఞాతయొ అర్హ 

తుని పదము నొందినవానికే ని ర్యాశోపలబ్టి కలుగును. 

ఈకారణమున “హీన యానము” నకు* అర్హ తయాని మనికూడ 
శేరుకలదు, * ముహాయానము న వెంటనే యట్టి నంగ పరి 

త్యాగము గావించుట యనావళ్యకను, బంధునులనుండి విడి 

పోవ నక్క_జఅలేదు, ఇల్లు, వాకిలి విడనాడ నక్క_బలేదు, 

(శుముబంధము లను (తెంప నక్క_జ లేదు; ఎచ్చట నున్నను, వీ 

వృ్త్ నవలంపించు చుండినను, గృహస్థధర్మము నె నడపుచు 

సర్వభూతములయెడల (పేమయు, దయయుం జూవుచు, లోక 
క ల్యాణమును గోరి సత్కా ర్యాచర ణ పరాయణుండయి బొడ 

ధర్మ్జముల (ప్రకారము (ప్రవర్తించు చుండినచో నెట్టివాండయి 
నను నిర్యాణము నొంద6 గలడు, (ప్రధాన భేద మోళెండు 

మత శాఖలకు నిదియే, ఈవిధమున * హీనయానము "న 
భిక్షు సంఘము అంచులవజకు మూ(త్రమే నిండిన బాదము 

తొణికి పొంగి పొరలి తుదకు .[పపంచజీవితములోనికి జాలు 

భూరినది, | 
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మహాయానమున .నిర్వాణోపలబ్ధి సర్వజన సులభ 

. మగుటచేత బాద్గమున నెంతయో గొప్ప పరివర్తనము సంభ 
వించెను. అదర్శములు మాజీనవి ; ఆచారములు మాటీినవి ; 
తత్వము భేదించినది; భి పాచ్చినది; కర్శకాండము 

పెరిగినది; నూతనసృష్టి యంతయో- కలిగినది, తుదకు 

బుద్దుండు మొదట బోధించిన బౌద్ద మునకు, ఈవిధమున పరి 

వర్తనము నొందిన బౌద్ధ మునకు సెక్కు_విషయముల సాద్య, 

శ్యమే "లేకవోయినది. రాగ "ద్వేవ మూాహాోనల జాల లంత 

రించి, స్వకీయ వ్య క్రిత్వము రూపజుటయును, దుఃఖ సము 
దయముననుండి (ప్రాణి వమోవతుము నొందుటయునే నిర్యాణ 

మని (ప్రథమమున బుద్దుడు బోధించెను, అంతకన్న “తత్వ” 
పరముగ నత జేదియుం జెప్పియుండక పోవుట యే కాక్క అట్టి 
డానిని గూర్చిన కల్పనాలోచనములు కూడ వనియు ' నిపే. 

ధించెను. అట్టిది, మహాయానమున, (ప్రపంచ . సత్యత్యా 
సత్యత ములను గూర్చియు, పర మజ్ఞానమునుగూర్చియు తర్క 

“వితేర్మ_ములు (ప్రబలి బౌద్ధదర్శనము (Buddhist philosophy). 

అంకురించి యది (క్రమముగా వి. స్హరిల్లినడి. ఇ ట్లగుటలో, గర 
కాయ, సంభోగకాయ, నిర్యాణ కాయములని బుగ కాయ [తయ 

సిధ్ధాంత మేర్చడినది, “పీ-నయాన ము నబాద్భులకు ధర్మము, 
బుద్ధుండు, సంఘము అనునవి ధర (పాముఖ్యముతొ శరణ్యము 
లు కాయగా మహాయాన మున బరు ధర్మము, సంఘము 

అని బుద్ద్యపాముఖ్యముతో శ రణ్యము అయినవి. బౌద్దము సరు 
జన సులభ మగుటచేత నీమార్పున కనుగుణమయిన లత్మ్యు 
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మావశ్యకమయి, మహోయానమున బోధిస త్యాదర్శము (పా 

'ఛాన్యము వహించెను, సంపూర్ణ వికసిత చిత్తులయి, (ప్రపంచ . 

దుఃఖమునకు. చామును పరితాపము ననుభవించుచుం దమ 

(శమము కారణముగ అలసనులుగ నుండక, అలాకికాదార్య 

ముతో ఈజన్మమునను, భవిష్యజ్ఞన్నము లందును (ప్రపంచ 
'సేవచేయం గృత నిశ్చయు లై, సర్వభూత ని ర్వాణోపలబ్ధికిం 

చాటుపడుచు, ఈజనృమునందుం గాని, భవిష్యజ్ఞన మునందు. 

గాని విధాయకముగ బుద్ధపదమును బడయువారు బోధి 

సత్వులు, దరిదాపుగ బు్గ్జపడమును సమిోపింపవచ్చిన యిట్టి 
బోధిసత్యులతోడ్చాటు కాని, బుద్ధులత్ డ్చాటు కాని లేని చే 
'ముహాయానమున బొాద్ధమతావలంబి బుద్ధపదము నారద 

చేర(డు. భ_క్టిసాధనమున నే బోధిసత్వులు ' వశులై భక్తునికి 
తోడ్చడుచుందురు; ఈ కారణమున, = బౌద్ధులకు కన యాన 
మున 'స్తూపమునకు పూవులు సమర్పించుట, డానికి (ప్రదఖీణ 
ముచేయుట, జాద్ధ ' శేత్రములను సందర్శీంచుట, జౌద్ధ 
ఛభితునులకు భోజన మిడుట క ర్హవ్యములు కాంగా, మహో 
'యానమున బుద్దునికి భిన్నులయిన బోధిసత్ఫులు మొదలగు 

"దేవతలను పూజించుట (ప్రధాన కార్య మయ్యెను. భోధినత్వుల 

శేరీతిని గలిగిన (ప్రాధాన్యమువలన మహాయానము “బోధి 
సత్వయాన” మనియు పేరు గాంచినది, 

కృత నిశ్చయ తము (“శ్రణిధానము”)న. కిట్టి బోధి 

సత్వులలో 'పేర్కొనందగినవాం డవలోకి లేశ్వరుండు.. ఇతయ 
(పపంచమునందలి ధూళి రేణువుకూ.డ బుద్ధపదము నొందిననే 
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వాని తాను నిర్యాణము నొందనని “(పణేధానము '( గావిం 
. చినవాండు. బోధిసత్వులు భార్యాసహితులు : సంపత్పమే 

తులు, మహాయానమున చిరు అసంఖ్యముగ వెలసిరి, ఫది 

చుట్టు నపూర్వములయిన గాథ లనేకము లల్లుకొని మహో 
యానమునకు గొప్పపు రాణవాజ్ఞుయమును (Mythology) బసా 
దించినవి. ఇట్టి బోధి సత్వులలో నొకండును, బొ చ్ఞమున విద్యా 
సంస్కృతుల కధి దై వతమును అయిన మంజు( శ్రీ) ”కి మాల 

ధ్వజ వ్యూహ చైత్యము ”(ధాన్యకటక చైత్యము) చెంత నున్న 

మహారణ్య మావాసమనియు నతండు ఆ (పాంతమున. నివ 

సించుచుండిన నాగవంశ్యు లనేకులను, ఇంక నితరులను 
బౌన్టులను గావించె ననియు “గండ వ్యూహ మను (గంధము: 

న డెలుపంబడినది. 

మహాయానము వి _స్హరిల్లిన కాలముననే అమరావతీ 
స్తూపము 'పేరుపెంవులు గాంచి విఖ్యాత బాద్దజేత్రమయి 
పెలసిల్టినది, ఈనూతన బాద మావిష్క్టరణము చెందిన 
స్థలము అమరావతీ (ప్రాంతమని కొందజును, కాళ్సీర గాం 
ఛారములని కొందతణును వచింతురు, ఇం చేది సత్య మయినను 

మహాయానమునకు నమరావతికి నెక్కువ సంబంధము: కల 

దనిమా[త మంగీకరింపక తీరదు, 

ఆర్య నాగార్జునుండు 

అఆం(ధచేశమునందలి మహో సాంఘీకుల మహా 
యాన బౌర్ధమునందలి గొప్ప పరిణతి నొందిన బౌద్ద 

దర్శనము మాధ్యమిక వాద మనుపెర వికసించినది.: ఈ 
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వాదమును (బతిపాడించినవాొ(డు బౌద్ధ (శావకు. డయిన 

యార్య నాగార్జునుండు, మహాయాన మత స్థాపకుండే 

యిత(డని కొంద అందురు కాని "ఇతనికి పూర్వమే మహో 
యాన బా మావిష్క_రణము నొందచుటకు. గారణములయిన 

య భి(ప్రాయములు మనం ం సిగూథములుగ నుండిన 

వనియు ఇట్టి యభి ప్రాయముల నదివజకే వెలువటుచుచు 
వచ్చిన యాచార్యులు కొందటు కల రనియు కొంద అం 

దురు; కాని మహాయానము ఆర్యనా గార్జునుని నలన నే 

(ప్రఖ్యాతమయి వర్ధిల్లి నదని యొల్లరు నంగీకరింతురు: 

జన్ముచేత (మైహ్మణుండయి, మతావలంబనమున బాద్దుం 

డయిన యీ యార్యు నాగార్జునుని కాలమును గుణించి కాని, 

జన్మస్థలమును గుజ్ంచి కాని మనకు నిశ్చయముగ. డలియదు, 

కొంద శీ యాజార్యస_త్తము(డు (క్రీ స్తబ్రమునకు పూర్ణము 
"'మొదటిశ తాష్టీ యంతిమభాగమునం దుండెననియు, 'మటీ 

కొందు (క్రీ స్తుశకము రేండవక తావి యంతిమభాగమునను, 
_ మూండవ శతాబ్ద యారంభమునందు నుండెననియు వాదిం 

తురు;  శ్రీస్తుళకకము రెండవ శతాబ్దినాంటివాడను నభి 
(పాయ మె యిప్పుడు (ప్రబలముగ నున్నది, విడర్భయండలి 

యవురావతిలో జన్సించెినని కొొందణు, దతి.ణ కోనల ేలీయుం 

డని కొందజు, ఆంధ్ర చబేశము వాండని మతి కొందజు, కారిచీ 

ఫుర (ప్రాంతమున జనియించిన వాండని వేజ్ొొక కొందజు-- 

ఇ ట్లీతని జన్ముస్థలమును గుజించియు "వేలు వేడు వాదములు 
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కలవు. నాగార్జునాచార్యుం డొక్క_(డు కాండనియా, ఆపేరు 

కలవారు వేటు వేటు కాలములందు. బుట్టి (ప్రఖ్యాతులయిన 

వారు మువ్వురు కల రనియు నొక హు కలదు. ఎచ్చట 

జన్మించినను నూధ్యమిక వాదక_ర్త్వయయిన నాగార్డు 

నుండు తన జీవితపు (ప్రొద్దు పడువుటి దెనకు (వ్రాలిన 

కడపటి కాలమును కృష్ణానదీతీర (ప్రాంతమునందు గడె 
నని జౌొద్ద (గంథములవలన? డెలియుచున్నది. ఆకాల 

మున దశ్నణాపథము 'నేకచ్చ్యత్రముగం బాలించుచుండిన 

యాం[ధ్రరాజు * సాతవాహనుం” డీయార్య నాగార్జును నాద 

రించి యత్యంతము గౌరవించెను, ఆర్య నాగార్జునుడు శ్రీ 
ధాన్యకటకము చుట్టు నానా చిశ్రవిచ్చితిత లు. (పాశా 

రమును గట్టించుట మే కాక్క మహాదానపతి య. 

న తి వితరణ "దార్యములవలన “(శ్రీ పర్వత 

మున “శే లమంటపాలయము ను గట్టించెను, 

(శ్రీ పర్వతమును, ధాన్యకటకమును (ప్రముఖము 
లయిన జ కీశథములని “ మంజుల మూలకల్ప "మను అ 

(గంథమునం గలదు, జీవితావసానదశ యందు నాగార్జునా 

చార్యుసి సి కావాసమయిన [రీ పర్వతమును, పూర్వో కృ క్త (గంధ 

మున. బేర్కొనం. బడిన తీ పర్వతము నొక్కటియే కానే 

పును. ఈ U పర్వతము కృష్ణాన దీతీరస్థమయి నేడు శైవ 

శేత్రముగం - బేశన్నికం గన్న ట్రీ శైలమే యని కొందటి 
యభిప్రాయము, కాని యిటీవల పలనా(టి సీమయందలి 
నాగార్జునుని కొండదగ్గ అ (త్రవ్వగా బయలుపడిన స్తూపశాసన 
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ముల ననుసరించి శ్రీ పర్వత మనునది “మహావై త్య” విలసిత 
మయిననాగార్జునునికొండ యగు నేమోయని తోంచుచున్నది. 
ఆ శాసనములందు ' (శ్రీపర్యతము ? కాళ్లీరము, గాంధారము 
చీనా, అపరాంతము, వంగము వనవాస తాంబపణ్ణి ” 
ద్వ్పము మొదలగు దూరస్థదేశములందు బౌద్ద మతమును 
వ్యాపింపజేయు బౌద్ధుల కత్యంత పమిత్రతే(త్రమనిం చెప్ప 
బడినది. ఈ [(పాంతమున నుండియే, అనగా కృష్ణా నదీతీరస్థ 
మయిన గూడూరు(కొడ్డూరునుండి యే బౌదులు బరా, 

సయామ్ మొదలగు దేశములకు ఓడ నెక్కి బాధ్గమత బోధనై_ 
అరుగు చుండువారు, బుద్ధుని పిదప బుదుని యంతటి వాం 

డయిన నాగార్ధునాచార్యూని కావాసమయిన స్ట మగుటచేత 
పూజ్యార్థమున నాపర్వత (ప్రబేశమునకు (శ్రీ వారు, (శ్రీపాద 
ములు అనునట్లు (క్రీ పర్వతమను నభిధానము కలిగియుండును. 
బాద మతము శీణించి, డాని మింది గారవాదరణములటు 
నశించిన మొదట నా పర్వతనిలయము వట్టి శ నాగార్టునుని 

కొండ’ నాం బరల్ యుండవచ్చును. 

త న్నాదరించిన * సాతవావాన *భూపతికొటకు ఆర్య 
నాగాట్టను(డు బుద్ధభగ వానుని సుగుణనంపద కంటికి. గట్టి 
నట్లు వర్ణించుచు, ఛందోబద్ధమయిన యొక “సువ్ఫాల్లేఖ ? 

రచించి పంవీనట్టు బె "ద్ధ గ్రంథములు నుడువుచున్నవి, ర 
“ సుహృల్లేఖ ౨ చీనా, తిబెత్తు భావలలోని కనువదింపం .బడి 
నది. చీనా భావలానికి దీనిని గుణవర్శ్మ యనునతండు (క్రీ శ, 
౪౩౧ (ప్రాంతమున పరివర్తనము చేసెను. . తిబెత్తు భాష 
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లోనికిని. ఆ .[పాంతమున నె యిది * సింసువర్ణ్ణ * చేత శన 
వదింపం బడినది. దీనికి మూండవ యనువాదము -క్రూడ్తం 
గలదు, కీ. శ. ౬౭౩ (పాంతమున క్రట్సెంగ్ * అను (వసిస చీనా య్మాత్రికుడు హిందూ దేశమును సందర్శింప 
నేతెంచి త్యామలి పి నగరమున కరిగినప్పుడు స్వయముగ 
నత డచట దానిని తన వమాతృభాపలోని కనువాదము 
గావించెనంట, ఇంతటి (ప్రసిద్ధమయిన యూలేఖ మూలము 
మాత్రము హిండూడేశమున సంతరించి పోయినది. నుహ్ను 
లేఖ” యను చేర “ తిబిత్తు ” భాపనుండి యాం గ్లమున 
కనువడింప బడిన యొక పద్య(గంథము కలదు. పది నాగా 
ర్లునాణచార్య విర చితముయిన * సుహృల్లేఖ” కనువాద మగునో 
కాదో తెలియరాదు, 

అమరావతీ వైత్యము : పేరూపెంపులు 
ఆం|ధవంశ్యులయిన శొతవపాహనులలోం గొంచణు 

బాగ్గ భికువ్రుల నిమి తము నాళిక, కార్హి మొదలప చోట్ల 
wos తొెలికించి యొసంగి, వారి కనేక దానములు సే 
యుండుటవలన "వాడి బె "ద్ధ వ తాభిమానము వెల్లడి యగు 
చున్నది; కాని వీరిలో నాగాష్టనాణార్యునికి సమ కాలికుం 
డయి యా మహాబోధిసత్యు నాదరించిన శాతవాహన 
భూపతి యెవరో 'యెటుంగశాక యున్నది. గౌతమిపుత్ర వాసిస్టీ ప్రతులు, యజ్ఞ (శ్రీ) మున్నగు పసిద్ధాం(ధ్ర భూనా 
థులు తాము స్య్తాయముగ బౌదులు కాకపోయినను, బుధ్ల 
భగవానుని యెడం గల భక్తి తాత్సర్యముల వలనను, ఆర్య 
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నాగార్జునుని దివ్య (ప్రభావము వలనను బౌగ్ధము నాదరించి, 

బౌద్ధులను బోవీించి మహః హైత్యమునకు భక్తి కానుకలను. 

సమర్పించినారు, 

అర్య నాగార్జునుని కొలమే ధాన్యకటక బౌద్ధమునకు 

మేలయిన పూలకారు, ఆ కాలమున నది గొప్ప బౌద్ద 

విద్యాపీఠ మని వాసి కెక్కి నది, చేశాంతరములందును, ద్వీపాం 

తరములందును ధాన్యకటకము చేరు. మారు[మోణినది, 
తిజెత్తు చేశమునందలి లాసానగరము సమోపమునందు. గల. 
“డూపాంగ్ * విద్యాఫీళము దీని యొరవడి మీదనే వినిర్మిత 
మయినదని తిబెత్తు చేశ గంథములందు. గలదు, ఈ పవిత్ర 
బౌద్ధ మేత మెల్ల ప్పుడు చేశాంత రాగతులయిన స 

ముతోం గిట కీట లాడుచు కనులకు విందొనర్చుచుంజెడిది. 

మహాయానమున పౌరాణిక బౌద్ధ "దేవతా సంఖ్య 

యధికమయి, యా దేవతలకు పూజావిధియు, సో(తాదిక 

ములును అతిశయిల్లుటతో మంత్ర, తం[తాదికములు కూడ 

తావ క ల్సీంచుకొొనినవి, ఏనికి మూలము లయిన తాంటికాభి 

(పాయములు మహాయాన మూారంభథభమున నుండియు అందు 

అవ్య _కృముగ నుండి కాలక్రమమున నువ్య క్తములయి బౌడ్డ 
ము పొందిన తరువాతిపరిణామమగు * వ్యజయానము ’న విధి 

విహితముగ పరిద్యోతితము లమునవి, తాంత్రిక పద్ధతి పబ 

లిన యీోకాలమునయాడ ఈ ధాన్యకటకము (ప్రాధాన్యము 

వహించుటచేత కానోఫు, నిది దథీణాపథమున తంత్ర ప్రతిష్టా 
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పనములకు చాల అ శెక్కినదసి తిజత్తు దేశ బౌద్ద [(గంథ 

ములు నుడువుచున్నవి, * దశవలు.ల” డను బౌద్ద సాధుప్రంగ 

వుం డొకండు (శ్రీ) ధాన్యకటక చైత్యముకడ  తంత్రముల 

నన్నిటిని 'జేర్చెనంట, “మాతృ తంత్ర కాలచ[క” మో ధాన్య 

కటక దైత్యము క డకుం జేర్పంబడిన దనియు, నిచట బుద్లుండు 

కాలచక్ర మనుధ్యానసమాధిని గూర్పుండినచోట “వ(జపాణి 

యనుబోధిసత్వుండు దివ్యమయిన రమ్య హార్గ శి పామును ఆన ర్య 

కరముగం దన మహిమచేత నిర్శించె ననియు తిబెత్తు బాద్గ 

(గంథములందు గలదు, ఈ[గంయథములయాధారమునచే, నా 

గార్దునుని కిచట “మహా కాలతం[త్రము ? లభించినదని తెలియు. 

చున్నది. పూర్యో క్త క గాధల యాథార్థ ర్ట మెటులున్నను ధాన్య | 

కటకమునకు ఆాం(త్రికబాద్ధముతో సంబంధము కలదను విష 

యము నని స్థిరపజుపంగలవ్రు, 

అంతినుదశ | 

అచిరకాలముననే భాన్యకటకమున కా మహాదశ 
తొలణిపోయినది, మహావైత్యము (ప్రభ (క్రీస్తుశకము. నాలు | 
దు శ తాబ్దులవణకు 'వెలిగినది, డాని వీణదశ కంతట 

నుండియే మొదలు, ఇందులకు. గల కారణము లనేకములు, | 

ముఖ్యకారణము దైదికమయిన _ (బాహృణ మత విజృంభ 

ణము. ఆ కాలమున వైదిక మతాభిమానము గల 

'రాజ్యము లనేకములు వెలసినవి. పల్లవులు, విష్థుకుండులు, | 

చాళుక్యులు, గుప్తులు, వాకౌటకులు మొదలగు వంశముల | 
వారువైదిక (బ్రాహ్మణ మతాభిమానులయి యజ్ఞ యాగాది | 
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సవన దీయో(వృ త్తి. గలిగి (చావ్మాణ మతమున కా(శ్రయ 

మొసంగి బౌద్దము నుశే పేవీంచిరి. ఆశ్రయ మొసంగి పోషించు 
చాత లేక దత్వీ ణాపథమున బౌద్ధము (క్రమ [(కమముగా త 

oe: మేడవ శతాబ్చియందు చీనా యాఃత్రికుం 
డయిన యువాకొవాంగ్ ఆం(ధచేశమున కరుజెంచి ధాన్య 

కటకనగరమును సందర్శించునా.టి కే బౌడ్డము దుర్షశ (పన్ఫు 

టముగ నేత్రగోచర మయినది, ఛాన్యకటక పళ 
ససంఖ్యములుగ విలసిల్లిన బౌధ్ధ విహారరాజము ల చనేకములు 

భిక్షు సంఘ పరిత్య_క కములయి, జనశూన్యములయి పొడు 

వారి యుండినవి, ఇరువది విహారములందు మా(త్రము బౌద్ధ 
సాంఘికులు నివసించుచుండిరి, వా రయినను వేయిమంది 

శెక్కు_.వగ లేరు, వీరిలో న నేకులు మహాసాంఘిక బౌద్ధులు, 
ఒకప్పుడు తూ న 'కాయువు పట్టుగ నుండిన ధాన్య 

కటక నగరముననే యువాకొవాంగ్ సందర్శించు నాంటికి 
వంద హిందూ దేవాలయములు (ప్రతిష్టితము లయినవి ; బాద్దే 

తరులయిన పెక్కు మతములవారుకూడ నచటం గాన వచ్చు 
చుండిరి, అప్పటికిని ఆ మహానగరమునకు విద్యాపీళమను 
యశస్సు కుంచితము కాలేదు. ఆ నగరమునం దుండిన కాల 

మున యువా౯్చాంగ్ అచ్చటి బౌద్ధ భిమవు లిరువురితో 
మహాోసాంఘికుల “ అభీధర్ణు (గంధము లను అధ్యయనము: 

గావించి, వారికి మహాయాన ధర గ్రంథముల నుప దేశిం చెను, 



అమరావతీస్తూపము తి గ 

"నెంటిస్టికి 

బాద మతావసానదకలో తాంత్రిక పద్ధతి (ప్రబలమయి 

మహాయానము బొద్గనామ మా(కాంకిత మయిన తాం| తిక 

శైవ కల్పమయి, తన విశిష్ట లకుణమును గోలుపోయి [కమ 

Ee నంతరించిన ది. సు. సభని ధాన్య కటక * మహాోచై త్ర 

మునకు పూజూవేదికపయి సానము లభింప లేదు, క్రీస్తు 

శకము పదునొకండవ శ తాబ్దివణకు పరిశుద్దాంత కరణము 

గల జానపదులు భక్తి (పీరితులయి డానికి ఎడనెడ పుప్పాం 

జలులను సమర్పించుచు వచ్చినను మత మనుమబ్బు తెర దిగ 

జారిన మిందట నది యుత్కృష్ట శిల్ప కళాభిజ్ఞత కపూర్యో 
చాహారణముగ మాత్రమే వొలుపారి కాల విపర్యయమున 

శతాబ్దులు గడచి పోవ శిధిలమయి భూగర్నసగ మయినది, 

ఇఇయ్యది (కీ స్తుశకము పదు నెనిమిదవ శతాబ్దియందు తుదకు 

Ss పాశ్చాత్యుల జ్యారమునం దన 

య_స్రిత్వమును బయలు పజుచుకొని, విశ్లీర్ల ములయిన చైత్య 

'శిల్పచి(త్రముల రూపమున (ప్రాచీనాంధ్ర శిల్పక ళాకుశలుల 

కభా విజ్ఞానమునకు చేడు స్మారక చిహ్నామయి యలరారు 

చున్నది. 

ఆం(ధ్రదేశమున కృష్ణానదీ తీరమునందలి చె వై త్యాలయ, 

విహారాది బౌద్ధ (ప్రతిస్థాపనములు కూడ కాలక్రమమున 
పాడువడి భూగర్భమునం బడి పూడిపోయి దిబ్బలయి, బౌద్దావ ' 
సానదశయందు వర్ధిల్లిన తాం|త్రిక పద్ధతియందు. నింద్యముగ 
నంభావింపం బడిన కర్శ కాండము వలన నేసూూ, యవి తరు 
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వాతి తరముల వారి స్తృతిచందికా భవలిమయండు “లంజ 

దిబ్బ "లనుపేర కళంకాంకములుగ నే నిలిచి పోయినవి. పూడి 
పోయిన స్తూపము లొకప్పుడు విహారాంతికమున వెలసిన వే 
యగుటవలన నా స్తూపపు -దిబ్బలను గూడ (పాంతీయులయిన 
జానపదు లాపేరచే వ్యవహరింతురు. ద్ప సహ[స్రాలంకృత 

మయి, బుద్ధ దేవుని జయంత్యుత్స వములకును ఇతరజౌద్ధవర్గం 
తులకును చేజాంతరముల నుండియు, ద్వీపాంతఠముల నుండి 
యు వేలకొలంది హన నే _కృబృ్బృందము నాకరి ౧౦ంచుచు నయన 

పర్వము! శు యో మహాైత్యము విలసిల్లిన 
శ్నేత్రము అమహో విభూతి యెల్ల వారించివోవ * దీపాలది న్న” 
యను నామమును మా(తమే పరిశిష్ట్రముగ నిలుపుకొని + (బదికి 
చెడ్డయాం(ధుల పూ పూర్వ వై భవంబు” ' సనేకళ తాబ్టులనుండి కన్నీ 
రు మున్నిరుగ వర్ణించు మహావాహిసి కృష్ణ వేణీ (ప్రవంతితో 
(శుతికలిపి నేంటికిని హృదయవిజారణముగ .విపాదగీతి నాల 
వించుచు నే యున్నది, 

ఉత్తి శిల్చములు 
అధునిక కాలమున అమశావలీస్తూ ము పేరు (ప్రతి 

పలు అందలి . శిల్ప చిత్రముల తట వలకు 0 దిగంత . 
విశాంతము లయినని, ఆం(ధులకు క్రీ ర్తి సముపార్టిం చి పెట్టిన 
యా స్తూపము నాకృతినిగుణించియు, స స్తూపశిల్పమునం జూప 

జడిన యితివృ_త్రములను గుజించియు నించుక తెలిసికొనుట" 
యుక్త కము, : 
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ఇంచు మించుగ వృతైాకారముగల పెద్ద "వేదిక 

( Basement}, త దుపరితలమున అరగోళాకారముగల యం 

డము ( Dome), డానిమోంద హరిక (Pavilion), దానిపయి 

ని కేతనవిరాజితమయిన దండాంచిత చ్చత్రము అనెడి యంగ 

ములతోం గూడిన సంపూర్ణ నిర్మాణమే ధాన్యక టక చైత్య 

మని, అమరావతీ స్తూపమని విఖ్యాత మయినది, 

'వేదికమిాద అండ నిరాణమునకు నాలుగు చె వై పుల 

యందును “ఆయకి స్తంభము లనుపేర అయి చేసి _స్తంభము 

లుండెడివి. ఈ _స్తంభములమిోంద వెలుపటివై వు దిగువ 

భాగమున స్తూప, ధర్భుచ[క, బోధివృతే. చిత్రము లుండును. 

అమరావతి, భట్టి,పోలు, జగ్గయ్య పేట, ఘంటశాల స్తూప 

ములందు మా(తమే కాని యు లర హీందూస్థానమునందడలి 

య్ స్తూపము లందును ఇవి కాన రాకపోవుటచేత “అయ్యకా 

స్తంభ (పతిస్థాపనము ఆం|ధచేశమునందలి బద్రత స్తూపముల 

విశిష్ట లతుణమని సిద్రాంతే మయినది, 

వేదికకు చుట్టును * శ్రీవీథి*” యను చేర (ప్రదథీ.ణపీథి 
యుండెడిది. ఈ వీధి నావరించి నిలువు జాతికంబములతోను, 
పీనిళోని కెడనెడ నడ్డముగం జొనివిన ఆతి కమ్ములతోను 
షా కట్టువవంటి- శిలా (పాకారము కలదు. ఆర్యనాగా 

ద్దనునిచేతి నిర్తితమాయినదని పరికీ ర్లిత మయిన (ప్రాకార శేఖ 
వ. _స్తంభములలోనికి గ విధమున జొరుచుకొని 
పోయిన 'వటచేత్త అడ్డుకమ్ములు . సూచీ నామాంకితము. 
లయినవి. (ప్రాకార శేఖయండలి శిలా స్తంభోపరితలమున, 
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చాతి దూలములతో మదురువఠతె 'నేర్పడిన భాగమునకు 
“ఉప్పిహి మని "పేరు, సూచీ స్తంభోష్టి షములు అతివునో 

హార మయిన దివ్య చిత సంపదతో నొప్పారినవి. (ప్రాశార 
శేఖయందు నాలుగు దిశల నాలుగు ద్యారములు కలవు. :' 

మాయాదేవి స్వవ్నము, బుద్దుని జననము, మహిభీ 
నిష్క_) మణము, మృగదావమునండలి బున్సుని మొదటి 

ధర్మబోధ, వూర [పలోభకథనము, బుద్ధ ధా త్వా రాధనము 

అనెడి బుగ వృత తములు బాద్భలకు (వియతమములగుట నే మో 

యవి యమేరావతీస్తు స్తూపమున పలుమాటులు చి క్రితము లయి 
కప్ స్తూపమువిరా (దం జి త్రింపంబడిన జూతకక థలలో మిగుల 

సృాదయాకన్త కములుగం _ బేర్కొనందగినవి _ “ఛళ్గంతి, 
' వెస్సంతర ' కథలు, 

చలువజాతిమోంద6 జ్మితితమయిన యా శిల్పసంవ 

దను సూవ్మముగం బరిశీలించినచో చతురులయిన ' బాద 

'యుగమునాంటి యాంధ్ర కిల్పకళావిశారదుల. చేతిలో నా 
'చలువరాయి తన కాఠిన్య మంతయు పీడి యెట్లు తీర్చి న నట్లు 

చక్కనగు మయినవు ముద్దగ మాటిన దని తోణుక మానదు. 
(కీస్తుశకము (ప్రాథమికళ తాబ్దులందు బౌద్ధమత మాంధ్ర 

“దేశమున బాగుగ |పబలిననాయటి ఆంధ్రుల సగ న్యన 

హారములు దున స్తులు ఆభరణములు మొదలగు వానిని 

గుజించి సవి_న్హరముగం జెలిసికొనుటకు అను రానలీస్తూపము 
చెన్నిధివంటిది. భారతీయ శిల్ప కళా విన్యాసమున నేండు 
= అమరానలీరీతి* యను పేరం బరలస నొక విశిష్ట కఫా 

8 



అమకావతీస్తూవము ప్ 

విభూతికి సూ(త్రములు పన్నిన (ప్రాచీ నాంధధ్రశిల్పాచార్యులు 

ర-చియించిన కృతుల గొప్పదనమునకు అమరావతి, జగ్గయ్య 
వేయ, నాగార్జునునికొండ మొదలగుచోట్ల బయలు పడిన 
స్తూపము లందలి భగ్నశకిథిలశిల్పశకలము లె నేండు నిదర్శన 
ములుగ నున్నవి, 

ఈం! 

ఆమరావతీస్తూసము ; (పాకౌరోస్టీషశిల్పయు 
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[లా 

పూర్వము వేదములు, శాస్త్రములు మొదలగు వై 
చికవిద్య లన్నియు re వు_త్తి)య వైళ్యు లను ద్యిజూల 

యధీనమున నుండెను. మిగిలిన విద్యలు, అనంగా కమ్మరము, 

కుమురము, కంచరము, నగలు నాణెములు చేయుట, ప్రెండ్లు 

మి్ధాలు మేడలు కట్టుట, వం తెనలు కుట, 'చెటువులు 

(త్రవ్వుట: "దేవాలయములు గోఫ్రరములు నిర్జించుట, రథ 
ములు బండ్లు చేయుట - ఈ మొదలగున నన్నియు ద్వి'జేతరుల' 
యధీనమున నుండి, వా రీ పారిశామిక విద్యల కధికారు 
లుగ నుండిరి, 

వృ త్లివిన్య, కులములు 

ఒథ్కొ-క్క_వృ త్తి నవలంబించువారు కుల మను పెర 

నొకొొ_క్క_ నంఘముగా నేర్చడిరి. ఇప్పటి కులములు సాధా 

రణముగ వృత్తుల ననుసరించి యేర్పడినవే. ఒక్కొ_క్క. 
కులనుబారు ఒక్కక్క విద్యను కాపాడి పోపించుచు 

వచ్చిరి. అందువలన సీ స విద్యలకు రులవివ ద్య లనియు, వేటు వేటు 

వృత్తులకు సంబంధించిన వగుటచేత వృ త్తివిద్య లనియు పేరు, 

ఈ విధమైన విద్యచే ఇప్పుడు సాంశేతికవిద్య (Technical 
Education) అనుచున్నారు. 

_ వృ్తివిద్యను నేర్చుటకు పూర్వము మన శుక 
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నిప్పటివ లె కళాశాలలు కాని, విద్యాలయములు కాని యుంజె 

డివి కావు, నిఫుణులైన వ తవు కర్మ శాల (Work shops} 

లండే తము తమ కులములందలి బాలురకు విద్యా (పడా 

నము గావించువారు. అందువలన నట్టి బాలురు సేర్చువిద్య 

స్వానుభవముత్" క గూడినదగుట వారికిని, (పపంచమునకు నువ 

'యోగపడునట్టిదిగ నుండెను. వృ _ల్తివిద్య నేర్చుకొను విద్యార్థి 

తేన వినయ విభేయతల వలనను, వృ త్తియందలి భక్తి (శద్ధల 

వలనను తన గురువు మనస్సు రంజించి ఆతనిని "మెప్పించి 

నచో ఆతని వివేకమును, (శ్రద్ధను, ఆన కిని పరీకీంచి ఆత, 

డా విద్యార్థికి ఆ వృత్తి విజ్ఞాన రహస్యముల నుప చేశము: 

చేయువాడు, అందువలన వృ త్తీపిద్యాఖిమూని దీతువపహించి 

యొడలు వంచి వినయవిధేయతలతో పనిచేసి తన గురువును 

'మెప్పింపం జూచువాండు, విద్యార్థి ఏమా(తము విద్య నేర్చు 

శొనినను అది స్వానుభవపూర్వకముగ పడసిన దగుటచేత 

తన జీవయాత్ర సుఖముగం గడపుకొనుట కతనికి తోడ్పడు 
చుండెను, ఏ వృ.త్తియందై ననుసశే నిపుణులైనవా రెచ్చట 

నున్న నచ్చటి "కేన విద్యాష్టలు విద్య నేర్చుకొనుచుండు 

శారా తం డ్రియొద్ద కొడుకు విద్య నేర్చుకొనినను, అన్నయొద్ద 

తమకు "నేర్చుకొనినను, “నేర్చుకొనునంత కాలము బంధు 

భావముతో? గాక గురుశివ్య భావముతో నే వారు కాలము. 

గడపువారు. అందువలన కర్మ ఇాలలో పనిచేసినందులకు తండ్రి 

కొొడుకునకుం గాని, అన్న తమ్మునికిం గాని జీత మొనంగువాండు; 

“కొని శాల విడిచి యింటికి వచ్చినచో గురుశిష్య సంబంధమును 



శూధీసకన్సాననాుారాకా అం “కాజా ఆ 
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వదలి బంధుసరళిని మెలంగువారు, - హిందువులది సవుష్టి 

కుటుంబము గనుక కర్శశాలలో తండి యిచ్చిన జీతము 

కొడుకును అన్న యిచ్చిన వేతనము తమ్ముండును ఇంటికి 

వచ్చినపిదప కుటుంబధర స ననుసరించి వారి వారికి నిచ్చి 

చేయువారు, ఈ విధమున వృత్తివిద్య లన్నియు పూర్వము 

తం|డ్రివలననుండి కొడుకునకు, అన్నవలననుండి తమ్మునకు వంశ 

సారంపర్యముగ వచ్చుచుండెడివి. ఒక_క్క.. కులమువారు 

తమ కులవిద్య నే కాని యితరములను 'నేర్పుకొనరా దను కట్టు 

బా టుంజెడిది, తన కులవిద్యను విడిచి ఇతర కులవిద్యను 

చేపట్టుట కుల(దోహముగ _ పరిగణింపబడుచు వచ్చెను, 

స్వధర్మ మే (శేయోదాయకము ; పరధర్శము భయావహ 

ము; అచరణా యోగము, ఇట్టి నమ్మకము (పబలముగ 

వ్యాపించియుండుట ర షు 

"వెలివిద్య 'లెన్నియైనను 

గుల విద్యకు సాటిరావు కుంఫినిలోనక 

చలకాంత "లంద బున్నను 

గులకౌంతకు సాటిరారు గువ్వల చెన్నా! 

మున్నగు పణ్యములు పుట్టుటకు కారణ మయినది, ఇట్లు ఆ 

యా కులములవారు తవు తమ కులముల "కేర్పడిన విద్యలను 

(ప్రాణతుల్యముగ నెంచి పోషీంచుచు వచ్చిరి. అట్టి పారి 

(శామిక కులజుల కుటీరములే వృ త్తివద్యాలయములుగ 

చేర్పడినవి. అవి గొప్ప పార్మిశామిక నిలయమ్ములై సేకు.- 

గాంచి చేశెశర్యమును పెంసొందించినవి. నేంటివలె భాతిక 

శాస్త్ర విజ్ఞానము వికసింపని ఆ మాటు” దినములలోనే 
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(పపంచ మంతటం బేకువడిన వ స్తుజాలమును తయారుచేసి 

హిందూ దేశ పారి|శామికు(డు Mie తత నన సంస్తు 

తులను బొంది, పల్లెటుూరియందలి తన చిన్ని కుటీరము మ. 

తననృ్సి త్రి విద్యా 'నైవుణ్యమునకు దర్చ్పసూచకముగ విజయ 

_స్తంభమును పాతి కీ _ర్థిపతాక కము 'లేవనె త్తినాండు, 

వృత్తు లెన్నో మన దేశమున సాధారణముగ కుటీర 
పరిశ్రమ లన్ని కలవు, వీనిని నడపునది జీవము లేని యంత్ర 
ములు గాక బుద్ధి వై భవమును, [పతిభాసంపదయు. గల 

దివ్యచె త న్యాంశాసంభవుండగు మానవు డగుటవలన అవి 

పారి శామికకళ ల పరిథవిల్లీ నవి, కీందూ దేశ పరిశ్రమలను 

గుణించి యిచట (వాయుట అనవసరము, 

కులనభలు, నిధులు 

స్వభర్శసంర క్షణమున కై ఈ కులములకు కులనభ్లలున్కు 

పంఛాయతులు నుండెడివి. హీందూధర్శశా(న్ర్రములుకూడ 

న నా సంబంధించిన వివాదములను న 

తి కులనభలకే వదలి సెట్టి వానిని గౌరవించినవి. పూర్వవు 
1. శాస్త్ర కారులకు ఈ వృత్తులయం డెంతటి గారవము 

కోలదో ఈ విధమైన భర్ణశాన్ర్ర నిబంధనములను గాంచిన. 

డెలియంగలదు. కులసభలుమా (త్రమే కాక ప్రక్యేకము ఇప్పటి 
“బ్యాంకు లవంటి కొన్ని నిధు లుండెడీవి. రాజులు మొదలగు . 

ధనాఢ్యు లాయా కులములవారు తయారుచేసిన పారి(శామిక 

సంపద కొని యెవరికై న దానము చేయ(దలచినప్పుడు ఆ 
దాన మనువర్ష ము నాచం[ద్రార్క_ స్థాయిగ సాగుచుండుటక యి 
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తాము దానము చేయందలంచినదాని విలువకు సరిపోయిన 

వడ్డీ నొసంగు మూలధనమును ఆ కులమువారి నిధి కొసంగువా' 

స ఈ పద్దతి వలన రెండు లాభములు కలుగుచుండెను: (యి 

ధర్మము అచం[(ద్రార్క-స్టాయిగ సాగుట, ద మూలధనము 

వలన నా పరిశ్రమ అభివృద్ది? గాంచుట. ఈ విధమైన నిధ్ధుయి ; 

నిబంధన ములు (కీ స్తుశ కారంభ కాలమున శే, కళ రగ ఆం[ధ 

రాజులు పాలించునాణఃటి శే కలవు, అప్పటికే ఆయా వృతి 

నంఘములు (Trade unions) చక్కని వికానము నొంది అభి 

హ్ స 

(ప్రతి వృ తెయు చాల గారవ(ప్రద మైనదిగ నెన్నం 

బడుచుండెను, (ప్రాచీన హిందూ[గామ వ్యవస్థను పరికించి 

నచో ప్రతివృ త్తికి నుచితస్థాన ముండినట్లు సువ్య క్ష మగును: 
వ్యవసాయక ప్ర జాతి యగుటచేత హిందువులు ముఖ్యముగ 

నూటికి తొంబదితొ డ్ వంతున (గామములం టే నివ 

సించువారు, హిందూసనంఘు పరిపాలనమున శేబి, మణి; 

యితరవిషయముల ేమి, పూర్వము - పూర్వమే యన నేల, 

ఇప్పటికి - (గ్రామమే (ప్రాతిపదిక, హిందూ బేశము నంతను 
కంపింపంజూలు వవిద్యుత్సంచలనము కలిగినను అది ([గామమున 

నుండియే [పాదుర్శవించుచుంజెను, ఏ సంస్క ర్త కాని, వ్ 

రాజకీయ తంత జ్ఞుండు కాని పూర్వము శ్రకృతియొడియందలి. 

పాలబుగ్గల పచ్జెటుూారిని లాలింపలలి7నా, ఆతడు హిందూ 

చదేశథమునంతను నూటాడింపగల బలము సంపాదించినా? డన్న 

'మాటయే, పూర్వ మిట్టి మహానంస్థయు, హీందూనంభఘునుహో 
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దుర్లమునునై న (గామమున “కులపతి *యెన వారి(శామికుం ౧ యి వ్ 

డుచిత స్థానమును నంపాదిం చెను, 

వైదిక విద నో నృ _త్తివిద గ 

(బాహాణు(డు తన వశమున నున్న భది క విజ్ఞానమును 
(పజల కొసంగినను పారి[శామికుండు లేనిచో నిలువ నీడ 
యుండునా * భోజనాదికము లమర్చుకొనుట కుపకరణము 
లును సాధనములు నుండునా? పార్మిశామికవిజ్ఞానము లేనిచో 
ఆభ్యాల్మికవిజ్ఞాన ముండియు సంఘ మభీవృద్ధి నొంద(జాలదు, 
ఆధ్యాత్సికద్భక్ట్రి లేని పారి శ్రామికవిజ్ఞానము అపాయకరము, 
ఆధ్యాత్మిక , పారి(శామిక విజ్ఞానములం డేది కొణవడినను 
రెండవదానికి (ప్రక స్టి లేదు, పారి ళామిక విజ్ఞానము సుందర 
మును, హృదయాకర్ష కమునై న నాగరకతను సృృష్ట్రంచుచుండ 
క్ విజ్ఞునము దానికి తేజస్సు నోసంగి (ప్రాణము పోయు 
చున్నది. హైందవ నాగరకత యంతయు పల్లెటూరి పారి 
శ్రామికుని చిన్ని కుటేరముననుండియు, నిరాడంబరజీవియు 
చె దికవి ద్యాసంపన్నుండునై న (బాహ్నణుని పర శాల నుండి టు 0 లం 
యు పెరిగి పెంపుంగాంచినది, ఈ శెండు విధములెన జాన. న. 
విఫాగములకు6€ గల యన్య్యాన్యసంబంధమును గు ర్తెటేంగినది 
గనుకనే మన (పాచీన(గామ మీాళెంటికి ప్రధానస్థాన 
మొసంగి సఖ్యత సమకూర్చినది, ప్రాచీన గ్రామవ్యవస్థయందు 
వైదిక విచద్యానంపన్ను (డై న స శెట్టి (ప్రాముఖ్యము 
గలదో వృత్తి విద్యానిపుణుందై న వారి[శామికునికి నట్టి (వాము 
ఖ్యుమే కలదు, (ప్రాచీన గామ మా రెండువిధములై న య 



41 (ప్రాచీన వృ _క్తివిద్యావిధానమూ 

నమును సమన యమునేసి నెటి పారి|శామిక సమస్యను, 
దానికి సంబంధించిన యితరములైెన చిక్కులను * ఆధునిక 
నాగరకత ” కన్నులు తెబవకమునుసే చక్క గ పరివ్మ_రించి 
నది, పారి(శామికునికి (గ్రామవ్యవస్థలో నృ శ్రి? రాపమున 

స్థాన ముండుటచే వృ _త్తీవిద్య శెట్టి కం ముుడెడిదో 
కలియయగలదు, పూర్వము (వావణుత, వారి శామికుండు = 
న రిరున్రురూను హిందూనంఘమునకు శెండు కన్నులవ లె నుండి 
పరస్పర ము సహానుభూతిని గలిగియుండుట నేర్చుకొని, ఆధ్యా 
తాక విద క ధికారులె ఉన్న తాదర్శములను జూపి మాన 
వునియందలి దివ్యసంపదను దోహదముచెేసి యొక్క_రును, 

ఆధిభాతిక విద్య కాచార్యు లై సౌందర్యర సపరిన్లతములగు కలా 
రచనములను గావించి జీవితమును సాఖ్య్యానంద నంభరితము. 
గావించి మజీయొక్క_రును సంఘమును నడిపించి దేశమును 

పరిపాలించు వారు, 

శీ భటన్భ త్తి "నాన్యములు, (గామవ్యవస్థ 

(పతి(గాముమునను కమ్సరి, వ(డంగి, కంసాలి మొద 
అగువారి కందణుకు “వృత్తుిలనుశే పెర వృ మ లుండె 
జీవి; (గామము ఏర్పా టగునప్పుడే ఈవృత్తు లేర్చడుచుండె 
జీవి. [గామజీవనము పరిపూర్ణ మయి సరళముగ నడచి 
పోవుట కవసరమైన .యన్ని వృత్తులవారు నుండుటవలన నే 
పూర్వ మొక (గాను మింకొోొక (గామముమో(ద నాధార 
పడవలసిన యావశ్యకము లేకపోయెను. (గ్రామమున 
కాయావృత్తులవారు ర టులుగ నుండి నంఘశరీరమును 
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కాపాడువారు, కావుననే వారి శేర్పడిన మాన్యములకు 

“ ఛటవృి మాన్యము ? అనియు, “బాతికట్టు మాన్యము ” 

లనియు పేరు కలిగెను. పూర్వము (గ్రామమే కాక యందలి 
'దేవస్థానముకూడ వారికి మాన్యము లిచ్చి గౌరవించి పోవించు. 

చుండెడిది. దవీ.ణదేశమున నేమాతము ప్రసిద్ధికెక్కిన 
చేవాలయమున నైనను కమ్మురి, కుమ్మరి, "కాసె ( శౌపీపని) 

వాండు, వ(డంగి, సర కారుడు మొదలగువార లెల్లరు నుంకు. 

వారు, ఇట్లు మహాసంస్థయెన (గామమును, తత్ ఉపనంస్థ 

మొన 'చేవస్థానమునుగూడ గొప్ప పారి(శామిక శాలలుగ 

నుండుటకు కాక లత ల నాలక తమతమ విద్యలలోం 

నారి తేరుటకును, చేయితిరుగుటకును [పాథమికాభ్యాస శాల. 
లుగంలహాడ నుంజెడివి, 

ఆయా వృత్తులవారు వారి 'వారి వృ త్తివిద్యలయందు. 

నిఫుణు లగుటకు (గ్రామవ్యవస్థ ఈవిధమున నవకాశ మిచ్చు 

చుండ ధనికులు, సామంత మండ లేళశ్వరులు, రాజులు మొద 

లగువారు నూతులు (త్రవించియు, చెజువులు కట్టించియు, 

గుళ్ళుగోప్రురములు న్ు పనివాం(డకు తమ పనితనముం 

జూఫుట కవకాశ మిచ్చి అదరించువారు, పసివాండు తన 

పనితనము జూపి తన కృతి (పరకుని మెప్పించినచో ఆతడు: 

తద్ వృ త్రివిద్యావిశారదునకు కొంతభూమి దానమొసనంగు' 

వా(డు, ఇట్టు పూర్ణము పార్మిశామిక కళాకుశలులై న విద్యా, 

వంతులకు కళాఖికుచిగలవారు భూమిరూపమున నొసంగిన 

బహుమానదాన శాసనము లనేకములు కాన్పించుచున్నవి. 
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ఇట్లు “ మాన్యము "ల నొసంగి యాదరించుటయి కాక వారి 

పనితనమును మెచ్చుకొని కళ్ళా పియుతై న (పభువులు సాం. 

ఘీకముగ వెనుక యడియుండు వారికి కొన్ని కొన్ని స్వాతం[త్య, 

మర్యాదలనుగూడ నొనంగి [క్రమ్మ్శక్రమముగ సంఘమున వారి: 

పరపతియు, గౌరవ మర్యాదలును హెచ్చునట్లు చేయువారు. 
(పాచినశాసనావళిని గాంచిన-చో మన కోట్టి ఆసనములు కొన్ని 
కానంబడును, ఇట్లు నృ_క్తివిచ్యావిశారదు లవలన ఆయా కుల 

ములకు హీందూసంసుమున గారవము పాచ్చుచు న చ్చెను.. 

అయాకులములకు (పాణరత్షవ లె నుండిన విద్యావంతులు దేశ 
మును సౌభాగ్యవంతముగ దిద్దుటకై తమమేధాశ క్రిని,. 

(పతిభ'సంపదను వినియోగించువారు, 

సంవాణమునార్వు నారీసనితనము 

లలితములై న పారి. తామిక కళలను పోషించి, కాపాడి. 

దేశమునకు సౌభాగ్య సౌందర్యముల నొడంహార్చినవారు 
ఈపారి.శావిక జాతులవానే, వీరిలో “పంచాణము వారు. 

అనంబడు విశ్వకర్త వంశజులు ముఖ్యులు, (బహాకువూరుండై న 

విశ్వకర్శ కు అయిదుగురు కొడుకులు కలరు, వా రైదుణుకు 

(౧) కమర నమ్మ (౨) వ(డంగము, (3) కంచరము, (ర). 

శిల్పము, (1 స్వర కారకము (కుందనపుంబని) అను నయిదు 

వృత్తులకు కారకు లై రి, ఈయిదువృత్తుల వారికి “ఐద్రాయు” 

లనియు పేను, వీరు తమపేర్త చివర “ఆచారి” పదము: 
ర్ట్రకోందురు, వల్ల భోజు, బనవోజు, వేమోజు అని * పీజు” 

పడాంచిత నామముబు పూర్వ కాలపు శాసనములలో ఏర8ికి తజ. 
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'చుగంగన్చట్టును.'కా|వ్రు శాసన ములనుగూడ వీశే చెక్కు_వారు, 
కళింగగాంగుడగు మూడవ వ[జహసుని దాన శాసనముల 

'యుత్కీ_ర్ల కులలో మహాశుశాలులు మేంటోజు, నూక మోజు, 

.వల్చేనోజు ననువారు కలరు. ఉపాధ్యాయు(డని యర మిచ్చు 

న్్ “జయాపాంతర మైన ఓపఏజపద మే ఓజుగా మూాటీనది, 

గుంటూరు మండలమునందలి పల్నాటి "తాలూకా 

“మాచెర్ల (గామమున ఆది ల్యేశ్వరాలయమునం దున్న సాసన 

ములలో? గన్న యీోావిశ (కర కులజుల (ప్రశస్తి సిని తెలుపు 

"యున్నవి, ఆ శాసన ములందు సరెన్నిక గన్న విశ్వకర్ణు వంకతో 

డన్ న కొంద జాచార్యులు చేర్కొ_నంబడియున్నారు. 

బారు శివలింగములను మలంచుటలోను, వి(గహములను 

చెక్కు.టలోను, చతుర్విధ పాసాడాదులను నిర్భించుటలోను, 

“వా స్తుశాన్ర్రమునకు సంబంధించిన జ్ఞానమునందును (ప్రజ్ఞా 

వంతులని సంస్తుతింపంబడిరి, మటియొక శొననము వీరిని దశ 

(కియా 'పరిజ్ఞుత లని' పొగడుచున్నది, నగర, (గామ్క దూర్ష 

నిర్మాణములు, జలనిర్షమనాగమనాదినిర్నొాణములు, దేవా 
లయ గోఫుర తటాకాది నిర్నాణములు' మొదలగు వాని 
“యందు వీరు (పపీణులై చేశిముయ్డుక్క. క భాసంపడను 

'పెంపొాందం జేసిరి, ఎల్లో రాగుహలలోని శకై లాససాధాదులు, మా 

మళ్ళప్రురమునందలి ధర్హురాజాదుల శిల్పరథాదులు, సాంచీ 
మున్నగు స్తూప రాజములు = ఇనియవి యన నేల, పోయినదిపోను 
'ఇప్పటివజుకు దేశమునందు నిలిచియున్న శిల్పకళా సంపద య్గం 
-తయు ఈ “ప పంచాణమూుూ వారు తేమ. వోవణరత,ణముల క్రిందికి 
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వచ్చిన వీల్చకళ నెంత భ(దముగ కాపాడి, దాని నెంత చక్కగ 

వినియోగమునకు 'తెచ్చిరో వెల్లడించు మహోత్కృష్ట. 

నిదర్శనముగ నున్నది, ఇప్పటికి సీపైనుడివిన నిరాణములండలొ 

నిల్పక శాకౌశలమును జూచి, యానందించి తలయూగునివా(డు: 

లే(దు, అట్టిది (పాచీనార్యసం్యపదాయమున “జెదిలగ్ కులవి ద్యా' 

పారంగతులయిన విశ్వక రకులజుల ద కళాకొశలము ! 

శిల్పక ల్ల” గ రసన చారి [తకోడాన న. 

స్ట యిట్టిశిల్పాచార్యులను స్వమతస్థు లే శాక 

మతాంతేరులయిన శ(తువులుకూడ గారవించి యాదరించు. 

చుండువారు, హీందూచే శై శ్వర్యము నపహరించుటకై "పెక్కు. 
తడవలు దండయాత్రలు సలిపిన సులాను ఘుజని సమ్మ దు 

హిందూపి[ గ్రహములను అసహ్యించుకొనినను వానిని ' వాని 

కొకు ఆలయములను తయారు చేయుటలో హీందూశిల్పులు' 

చూపిన కళొనై పుణ్యమునకు ఆశ్చర్యవిముగ్దుం డగుచుండు 

వాండు, మధురానగరమును ముట్టడించినవీదప, అఆనగరము' 

నందలి భవనములయొక్క_యు, నగరముయొక్కయు ఘన 

తను పొగడుచు సుల్తాను ఘజనీ నగరమునందలి తన (ప్రతి 

నిధి కుత్తరము 1వాసినట్లు మహమ్మదీయ చరిత కారుంతై న 

ఫెరిష్టా తెలిపియున్నాండు: “ వమహవుదులవారి మతము. 

వలెనే సుస్థిర మైన వేలకొలది దివభ వనము లీచట కలవు, 

ఎన్నియో పిక్షలకోలంది, కోట్లకొొలంది దీనారములను వ్యయ 

పజిచిన నే కాని యూ నగర 'మింతటి మహాోన్నతస్థితికి వచ్చి 

యుండుట యసంభవము, అంతే కాదు; ఇం కొకరెండువందలా 
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సంవత్సరములలో నైనను మరల నిట్టినగ రమును నిర్మించు 
టకు. గాదు”అని సులా౯ మహమవ్మాదు (వాసెనంట, సులాను 

'ఘబనికి మజులి వెళ్ళినప్పుడు ౫3౦0, ల మంది హీందున్రలను 

ఖై దీలుగం గానిపోయెను. వీరిలో చాలమంది శిల్పులు, వృత్తి తి 

విద్యానిపుణులు నుండియుందు రనుటకు సందియములేదు ; 

ఏలయన, గాంధార బేశమునందలి సులాకా మహవ్వు అ 

రాజధానియెన ఘుజసీయం దున్నన్ని (పొసాదములు, దివ్య 

'ఛభ వనములు, జలాశయ ములు, శేళీగ్ళహములు, మండప 

ములు మొదలగునవి (ప్రాగ్టేశనగరరాజములందు వేనియం 

దును గానరా వనియు, సీని నన్నిటిని నిర్ణించినవారు హైం 

'దవళిల్పు లే యనియు తెలియుచున్నది, (కీ స్తుశకము పదు 

నాలుగవ శ తాష్టీ కడపట, శుమూరు హిందూ బేశముపై 

దండె త్తివచ్చి ఢిల్లీ నగరమున లతలకొలంది జనులను దారుణ 

వధపాలుచేసి, పిదప చాలమండిని ఖై ద్లుగ పట్టుకొ నెను, 

వారిలో శిల్పులు మొదలగు కఫాకుథ లు అంద టుండిరో 

"లెక్క వేయించి, వారిని తనరాజధానియైన *“సమర్కా ౦డుి 
నకుం నోనివోయ్యి వారిలో వాల (పవీణులయిన 

వారిని కొందతి నచ్చట నొకమనీదు కట్టించుటకు తనయా 

స్థానమున దనయా[శయమున నుంచుకొని నుగిలినవారి 

“సందటేని తన సామంతరాజులకు, అమిోారులకు నొప్పగించి, 

"వారి వోపణభారము వారిపై మోసపెనంట, ఈవిధమున 

నెన్నియుదాహరణములనై న నొసంగవచ్చును. మహమ 

చీయులు హిందువులకు కడుంగడు డు శత్రువులై, మతవిషయక 
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దృష్టిని పగయటూసి హాందూవి గ్రహములను, పాందూ దేవా 

లయములను భగ్నముచేయుచు వచ్చినను కళాకుశలుల ' శిల్ప 
శాొకలమును మెచ్చకపో లేదు, మెచ్చి వారి నాదరింపకపో లేదు, 

క్రంతయీల, థ(తురాజులు హిందూ చేశముసె దరె త్రి వచ్చి 

నఫుడు వారి శల్చక ళార చనములను జూచి ముగ్ధులై అట్టి శిల్ప 

విద్యావాచస్పతులను తమతమ దేశములకు. సంతు. 

ర వనవ నను లొసంగ్ని వారిశిల్చ్పక భార చనములకు (వో 

త్సాహ మిచ్చియున్నారు. అందువలన పాందవళిల్చ్పకళ దేశ 

చేశములకు (వాడీ అచ్చటచ్చట వలసల నేర్వాటు చేసి 

కొనను. తుదకు అత్యంతరమణయమైన దని పేర్వడసిన 
బాగ్జాదునగరమును కట్టినదికూడ మహైందవళిల్పులే యని 
కొందు చరిత్రపరిశకోధకుల యభి|పాయము, 

నతురాజుల మాట యబులుండ చేశీయులై న రాజాధి 

రాజులు కూడ కళల నాదరించి యుండి రనుటకు “పెక్కు 

న. కలవు, అట్టి వొకటి రెండు నుడివినం జాలునుః 

“ అకోకవరనుని క శిల్పా లొకవిధముగ గాజు 

కొలువులోనివారుగ నే పరిగణింపంబడు చుండిరి. చేతులు పోం 

గొట్ట కాన్ని కళ్ళు వోంగొట్టి చ = -వృ త్తివిద్యా విశార 

జు వ క్త సం ర్య కములను కర త వారికి శిక్ష శిరః 

ఖండనమే, నాకానిర్మాతలు, కవచనిరాతలు వేతనము 

లను బడయు నాజసేవకులుగ నుండిరి ; వారు రాజునశే కాని 

యితరులకు వనిచేయంగసాడ దను నిర్బంధ ముండినట్లు వెప్పు 
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దురు, వడ్రంగులు, కమ్సగులు మొదలగువారిని రాచే (ప్రత్యే 
కము కనుంగొనుచు వారి పని పరిశీలించు చుండు వా(డు, * ఢిల్లీ పాదు పోయిన అక్బరు కొలువులో పెక్కు_రు కశాకుశలులు, 
వృ త్తీ విద్యానిప్రుణులు నుండువా రనియు, వారీ రచన ములభా అత్యు త్తమముకై న వానికి (వ ల్యేకబహువమూానముల నొసంగి 
పాదుపా వారిని గ "రసవించుచుండువాం డనియు ఆతని మంశ్రి 
యయిన “అబుల్ ఫాజల్ ' అయిని అక్చరీ* అను (గంధ 

కర్గాట సార్వభాముండై న కృష్ణ చేవరాయలు ఉదయ 
గిరి దుర్గము పై దండె త్తి వెళ్ళి దానిని పరిపాలించుచుండిన గజ 
పతిరాజులను జయించి యాకోటయందలి యొక దేవాలయ 
మున నున్న యత్యంతసుందర మైన చాలకృష్ణవి[గహమును 
చెల్ల గించి నిజరాజధానియెన విజయనగరమునకు. గానిపోయి 
నట్లు చనారిితక[ప్రనూణము కలదు, 

ఈషపె నొసంగిన యుదాహరణములను పరిశీలించినవో “దేశీయులైన నేమి, విదేశీయుల న నేమి [పభువు లగువారు 
ఇట్టి విద్యావంతులను ఆదరించి. గౌరవించి, శీలమును. పించువా రనియు, పఠ రాజులు "దేశమును జయించినప్పుడు 
చతురులై న శీల్పాచార్యులను, తద్విర చితములై న క్రశాక్రా: వ్యర చన ములన్లు తమ ేశమునకుం గొనిపోయి తాము జయిం' 
చిన రాజులను పరాభవించువా రనియు తేలియుచున్న డి, 
ఉసనంసహారము 

ఈ పై నుడివిన విషయము లన్నియు హైందవులై న 



i 'ప్రాచ్నీన వృ. ్తివిద్యావిధానము 
ఛేమి, మోందధ వేతరులైన నేమి, పూర్వులకుం గల కళాభిరతిని 

సహ([నకంఠముల నుచై (సృ(నమున నుద్దోషించుచున్నవి. 

సా సిస్టహా స్తులె న య స్థపతులు మొదలగు వ 

కుభలులు "దేశమునకు కీర్తి తెచ్చు నలంకారములు, వాదే 

చేశము సంపద. లలితకళాసంపద, శిల్పకళా విజ్ఞానము చేని 

-జీశము చేశమే కౌ దని మన పూర్వులు భావించియుండినట్లు 

పూర్యో క్ష విషయములవలన విశద మగుచున్నది. తుదకు 

సదుఫాణు, పదునేడు, పదునెనిమిది శ తాబ్జ్బులందు తంజావూ 

రు మధథురాన గరములు రాజధానులుగ పరిపాలించిన నాయ 

కరాజులు కూడ సుప్రసిద్ధులైన శిల్చాచా ర్యులను పోమించి, 

కళలను వృ_త్తివిద్యలను ఆదరించి రనుటకు వారికాలమున 

నిరింపంబడిన గొప్పగొప్ప జేవాలయాదినిర్హాణము లే తానా 

అము, విజయనగరాధిపతుల కాలమునను, తంజావూరు 

మథుర నాయక రాజుల కాలమునను హీందూచేవాలయ 

శల్చవము అత్యంత న్నతస్థితికి వచ్చినది, (పజ్టాథ్యులయిన 

యా కొలపు శిల్పుల రచనముబు చేంటికిని చెక్కు, చెదరక, 

చూపణబకు వాని రచనా మాధుర్యమునకు ఆశ్చర్యమును, 

నేటి కళామైణ్యమునకు విపాదమును గలిగించుచున్నమవి, 

ఈసంగతుల నన్నిటిని బట్టి చూడంగా పూర్వము (ప్రభువ 

శేణ్యులు అ(గహారముల నొసంగి వై దికవిద్య నె ట్లాదగిం 

చిరో, బహుక్రశా కావ్యర చనములు గావించిన వృత్తివిద్యా 

విశారదులనుగూడ నట్లు నవమూనముగనే బహూకరించిరని 

స్పష్ట్రపడల లదు, వేదశాస్త్ర పారంగతుడయిన చాందస 

4 



(పాచీన వృ త్తివిద్యావిధానము ర్ట 

(ాహ్మణునిహ_స్తమున మతవిద్య శెట్టి యాధ్యాత్మికపు తీర్చు 
కలిగనో అశ్రు కుటీరవాసియు, నిరుపేదయు, నమాయకుండు 

నైన పారి శామికునిచేతిలో వృ _త్తివిద్యయు కళాకుసుమముగ 

వికసించి దళశదిశలం దన నెత్తావిని విరంజల్లి సర్వజనానంద 

నంధాయక మె విరాజిల్లెను, అంత టియాన్నత్యదశ నందిన 

యా రెండు విధములగు విజ్ఞాన వల్ల రులకు [గామమే యాల 

వాలము; (ప్రాథమిక [క్రీడారంగము. పల్లెటూరి పారి శామికుండు 
తన కర్ణ శాలలో వెలిగించిన యా విజ్ఞానరత్నదీపము "చేశాం 

తరములనుగూడ [పకాశవంతము చేసి, సౌందర్యర సస్ఫమ్టీకి 

పరమావధి యయినది, అట్టిది మన పూర్వపు వృత్తివిద్య, 
అంతటి నిరాండబరమెనది తద్ విద్యావిఛానము ; అంతటి 

యుత్కృష్ట్రమెనది దాని ఫలితము, 



నున పాచిన విద్యా సంస్లలు 
(ఆగ యి 

RC PN 

మనపూర్యపు స ద్యాపద్ధతి ఇప్పటి వి ద్యాపద్ష తికంయె 

నుత్తమమైన దయినను కాకపోయినను అశోక, కృష్ణ చేవ 
ne చివాజీలవంటీ (పభుపుంగవులును, యుగంధర్, 

తివు రసాదులవంటి మం|త్రివ రేణ్యులును, కాళిదాస, భవ 

భూత్యాదులవంటి కవివతంసులును, నాగార్జున, నంకరఠా 

చార్యాదులవంటి మతసంస్క_ ర్ల రలును విలసిల్లుటకు “కారణ 

భూతమె, జాతీయాభ్యుదయమునకును, వాజ్సయవి కాసమున 
కును, - ేశీయ ఫురోభివృద్ధికిని దోడ్పడి, పాందవవిజ్ఞాన కాంతి 

కిరణములను నలుదెసనలC( "బసరింవలేసి సి భారతజాతి కఖండ 
గారవప్రతిష్థలను సముపార్టించి పెట్టిన దగుటచేత నది సంస్తుతి 
పా(త్రమును, చిరస్థురణీ మార, మును గాకపోదు. అందువలన 
రమారమి శెండు వేలయెండ్లు మన జాతీయహృదయమును 
పూర్తిగ వశపజుచుకొని, వహికామువి, క సుఖములకు దారి 
చూపిన మన పూర్వకాలవు విద్య ఎచ్చ బచ్చట నెక్లుట్లు 

వర్షిల్లినడియు తెలిసికొనుట యుక్తము, 

మన చేశచారి[త్రము బౌద్ధయుగమున ఆరంభ మగు 
చున్నది బుగగ నస పూర్వోవు విద్యాసంస్థలనుగుణించి 

మునకు జ తెలియదు; కొని జేద్దకాలమున పరిషత్తు 

లుండజెడి వనియ్సు, అచ్చటికి బహుశ్నాస్త్రవే త్త తలు, వేద 

వేదాంగవిదులు అయిన విద్యత్స) కాండులు, చేరువా. రనియ్ము 



మన (పాచీన విద్యాసంస్థలు క్ి 

గురువు శిష్యునికి వా్యహాపమున నే వి విద్య నేర్పుచుండ ననియు, 
గురువు చేర్చినడానిని శిష్యుడు కంఠస్థము చేయువాం డనియు 
మాత్రము మనకు తెలియును. అదియునుం గాక ద్విజులు 
మాత మే విద్య "కసం రని కూడ వున మెటుంగ 
దుము, 

జౌద్ధయాుగ ము 
: 

కాని సర్వవరములవారికి అందుపాటులో నుండని 
యా విద్యాపద్ధతికి బౌద్ధయుగమునం సొంత మార్పు కలి 
గాను. ఈ వర్ష మౌావర్ష మనక యెల్ల వర్షములవారును బౌద్ద 
మతమున చేరుట దక కలిగిన శ్లు బొడ్గవి ద్యావీరే 
ములలో విద్య 'నేర్చుకొనుటకుంగూాడ మంది యవశకాశము 
లేర్చడినవి, ఈ కాలమున నే గొప్ప గొప్ప వి ద్యాపీఠములు 
వెలసినవి, ఆ విద్యాపీఠములలో భరతఖండమునందరలి ఇ సర 
వర్ణ ములవారు మా(తమే కాక "దేళశాంతరవాసులుకూడ వచ్చి 
విద్య నభ్యసింపంజొచ్చిరి, ఉత్తర హిందూస్థానమునం బేర్య 
డిన తక్షశిల, నాలంద, ఓదంతపురి మున్నగు గొప్ప నిద్యా 
పీథములు ఈ బౌ "ద్ధయుగ మున వి రాజిల్లి నవియు, 

దతిీణాపథమున. గూడ బౌద్ద యుగవే సమస కళ 
లకు ను తేజన మిచ్చిన. కాలము, తు అచ్చట సి me కాల. 
మున విలసిల్లి న విద్యాపీఠములనుగుఅించి మనకు ఎక్కు_వగం 
దెలియరాదు, అజంతాగుహాలలోని చి _త్తరువులు, అవు "రా 
వతి, జగ్గయ్య షే నంట, నాగార్జునునికొండలందలి స్తూపని రా ౯ 
ములు _ ఈ మొదలగునవియే దథ్నీణాపథమున బా బౌద్ధ కాలవు 



స్ధల వన (పాచీన విద్యా సంస్థలు 

కశాభిరుచిని చెలుపు గొప్ప యుదాహరణములుగ నిలిచి 

యున్నవి. ధాన్యకటకము, వేలి కాంచీప్రురము, (శ్రీశ లము అ 

విని యా కాలమున  పేవొందిన వి ద్యాపీఠము లని తెలియ 

వచ్చుచున్నది, 

శాతవాహనవంశజు లాం[ధ్ర దేశమును పరిపాలించుచుం 

డిన కాలమున కృష్ణానదీతీరస్థ రమమిన 'ధాన్యక 'టకము దశ్నీణా 

పథనగర రాజముల క కవతంసమె యల రారినది, ఇప్పుడు దానిని 

ధరణికోట యందురు. ధాన్యకటకము (ప్రతిష్టయంతయు బౌద్ధ 
యుగము నాంటి చే, అది బౌద్ద సంఘా రామములతో విలసిల్లుచు 

బౌద్ధులకు (కీ. శ, మొదటి శతాబ్దులందు పవిత్రమయిన మత 
ఫీథముగ నుండెను, బౌడద్దమతన్థులు శండవ బుద్ధునిగ పరిగ 

ణించు ఆర్య నాగాద్దనుసి కాలమున ఈ ధాన్యక టకము విద్యా 

వీఠమయి మిగుల (ప్రసిద్ధి కెక్కెను, ఇది (బాహ్మణవిద్యకును, 
జౌద్ధవిద్యకునుగూడ నిలయ మై యుండెడిది. ౭,200 ల జౌొద్ల 

భికువులతోను, ఆటు కళాశాలలతో కూడిన యొక విశ్వ 
విద్యాలయముతోను విలసిల్లు టిజెట్టు((త్రివిప్టపము) నందలి 

*లాసా *నగరము సమిపమున నున్న ' డాపంగ్ ’ సంఘారా 

మము -ఈ ధాన్యకటక సంఘారామము నాదర్శముగ కొని 

యె నిరంపంబడినదని టిబెట్టు చరిత్రకారులు తెలువుచున్నారు. 

ధాన్యకటక తాకు విశ్వవి ద్యాలయములనుగుజించిన 

వర్ష నములు నాలంద, విక్రమశిల విహార ములయందలి ఫు స్తక 

భొండాగారములలో పదిలపటుప(బడి యుండెడివ(ట, క్రీస్తు 

శకము. ఏడవ శ తాబ్దియందు దవీణాపథమునకు _ వచ్చిన 
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యువాకొబాంగ్ అను చీనా చేశపు బౌద్దయా(త్రికుల డిచట 
మిక్కి లి రమ్యములైన బాద్ధనిర్భాణము లనేకములను తాను 
చూచినట్లు తెలివియున్నా (డు, 

ఇశ్లు వేంగి లేక వేంగి కూడ బౌద్దయుగమున గొప్ప 
సంఘారామముతో విరాజిల్లి గొప్ప విడ్యాపీళముగం (సిద్ధి 
శకెక్కి_నది. అచ్చటి సంఘారామమున పెక్కు “అంతే స్తులు గల 

హర్శ ములును, సౌగసుగ చెక్కంబడిన _న్హంభములచే నలం 
కరింపంబడిన యితర గృహములును ” ఉండినట్లును, ఈ 

యారామము [షోల నూజడుగుల యెత్తు గలయొక స్తూపి 
ముండినబ్లును, ' ఇచ్చటి బుద్దవి గ్రహమును శిల్చి తన నేర్చం 

తీయు. జూపీ కళలూరునట్లు చెక్కి నట్లును ” తెలియుచున్నది. 
-ఈ వేంగీవిద్యాపీఠమునకు శ్రీ దిజ్నాగాచార్యుల వారు అధ్య 

యులుగ నుండిరి, 

ఈ కాలమునచే దవ్నీణాపథమున విలసిల్లిన మతి 
యొక విద్యావీళము కాంచీప్రురము. ఇదికూడ ధాన్యక టక 

విద్యాపీఠమువ లె (శ్రావ్మాణ బౌద్ధవిద్యలు రెంటికి నిలయ 
ముగ నుండెను, పెక్కు, సంఘారామములతో శోభిల్లిన యీ 
నగరరాజము బొదవుతము శీణించినపవిదపం గూడ (ాహణ 

మతమునకు పట్టుగొమ్మయె కీ రి వపాంచినది, కాంచీప్రురము 
రాజధానిగ పరిపాలించిన పల్లవరాజులు విద్యలను కళలను 
గూడ పోవించి శిల్పుల సనెక్కువగ నాదరించియున్నారు, 

ఎంతేవణుకు సత్యమో కాసి, (శ్రీస్తుశకము మూడవ శతాబ్ద 

యందు కాళీ పాంతములనుండి బొద్దు. లనేకు లిచ్చటికి వచ్చి 
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నళ్లేకాక ఈ పల్ల ల్ల వరాజ్యముననుండి యే బొద్దభితువులు విజ్ఞ విజా 

నబ్యోతిని గానిపోయి సింహళమునులహాడ (పకాశవంతముగ 

చేసినట్లు చెప్పెదరు. (క్రీ స్తుశక మేడవళ తాబ్టియందు దథఖీ,ణా 
పథమునకు వచ్చిన యువాకవాంగ్ ధాన్యక టక ము మొదలు 

కాంచీఫపురమువజుకు ననల్పశిల్పకళాకౌశలముతో నలరారు 

పెక్కు -దేవాలయములను, బొదని రాణములను జూచినట్లు 

'తెలిపియున్నాండు, ఇట్లు బౌద్ధ యుగమునను, పల్ల పకా 

పరిపాలనమునను కాంచీ ప్రరమున విద్యలు చక్కంగ వర్ధిల్లి నట్టు 

మన క నేకనిదర్శనములవలన తెలియుచున్నది . శాహణమత 

స. గూడ న. గొప్ప: 
విద్యావీఠముగనుండి గొప్ప 'భుటికాస్థాన "మని పెర్వడసెను, 

చౌద్దయుగమునందలి గొప్పసంఘా రామములలో (శ్రీ 
శల మొకటి. ఇచ్చటి సంఘారామమునుగుజించి (వాయుచు 

డాక్టరు బన్సెస్ దొరగా రిట్లు [వ్రాసియున్నారుః * ఇచ్చటికి 

వచ్చి నివసింపవలసినదని ఆర్య నాగాక్టునుండు బాడ్గ భిక్షువుల 

సాహ్వానించి ఈనంఘారామమున బొాగ్ధమతే మునకు సంబం. 

ధించిన ముఖ్య(గంథములను, వాని వ్యాఖ్యానములను నంపా 

దించి యుంచెను, ఈ విధమున నీ పర్వతసంఘా రామము 

పెద్ద పు పుస్తక భాండాగారముతో విలసిల్లిన గొప్ప విద్యా 

వీరము, చరమదశలో నాగార్జునాబార్యుని నివాసమై యిది 

'పీరుకిక్కి నది. బాదయుగము కడచినవిదప ఇది కదంబరాజ 

ఫుంగవులకు వశ మై, కాలక్రమమున (వాల మైత్రమయి 

'పేరెన్నికం గాంచెను, 
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ఈ సె సంగతులను గమనించిన వో. బౌద్ధయుగమున 
సంఘారామవములు ప ద్యానిలయములుగ నుండినట్లు మనకు 
బోధపడును, వదన ద్రసన్నా హాసు లీ సంఘారామములందు నివ 
నించుచు నిపస్టన సళ్టక తులకు వీద్యా(పడానము గావించు 
చుండువారు, 

వాంచవాయుగము 

బౌద్దయుగమును వదలి తదనంతరహీందూయుగము 
నకు వచ్చినచో మనకో గొప్పనూర్పు గోచరమగును, బౌద్ద 
యుగమునందువ లె తశక్షళిల, వాలందలవంటి విశ్వవిద్యాలయ 
ములు మనకు గాన్సింపను, విద్య యంతయు బద్ద యుగ 
మున బొాద్గ భికువుల యధీనమునం దున్నట్లుగనే యా యుగ 
మున (్రావ్మణుల యధీనమునం దుంజెను. బాద్ద్గమతము 
నండలి సర్వమత సమాదచరణీయములయిన సిద్దాంలేములను, 
సర్వజనాదర ప్యాతములయిన యాకగ్గ ణములను అన్నిటిని దన 
మతమున పొందుపటిచి దానికి షు సా సూతీనత్యము 
నాపాదించి (చావ గ్బాణుండు మరల విజృంభించిన తనమతము 
తోపాటు తన తావరణములోనికి వచ్చిన హిందూనసంఘమున 
కంతకు మతగురువే కాక విద్యాగురువునై యాచార్యత్వము 
వహించెను, (బావ రణుః డాచార్యుండై చేర్చిన యో (బాహా 
ణవీద్య కారంభ కాల మేదియో, ఎప్పు జెప్ప జేజే విధమున 
విద్య న భ్యసింపవలయునో__-ఈ మొదలగు విషయము లన్నియు 
సంస్కృృతరర్మ శాస్త్ర వాబ్ధ్బయమువలన విశ దమగుచున్నవి, 
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' వేద వేదాంగవిదులై న (ఇాహ్మణు లెచ్చట నున్న 

నచ్చటి కరిగి విద్యార్ధులు గురుకులవానము చేసి విద్య నార్జించు 

సారు. గురువు శిష్యుని కుమారునిగ భాపించి యాదరించు 

వాదు, శిష్యుడు తన వినయవిభేయతలచేతను, భక్తి శ్రద్ధల 

చేతను, సపర్యలచేతను గురువును మెప్పించి ఆతని మన్న 

నలకు పాతుండగువాండు, చంద్రుని వెన్నెలవలె గురువును 

శిష్యుం డెల్ల ప్పుడు ననునరించి యుండువాడు, గురుజనపూజన 

ము, అధ్యయనము తక్క. అతనికి -వేజుచింతలు లేవు, ఈపిధ 

మున నిల్లు వదలి, తల్లి దండ్రులను వదలి గురుకులవాసము 

చేసి విద్య పరిపూ _ర్హిగ నేర్వవలయు నన్న పం జెండేండ్లు 

మొదలు నలువది యొనిమి దేంద్లవజకు పట్టుచుండెడిది. కొంద 

టు కులపతులయొద్ద విద్యాభ్యాసము పదునాజేండ్లతో నే ము 

గించువారు, 

విద్యపూ _రియెన 'స్నాతకు'లకు కులపతి సదుపచేశము 

చేసి వారిని దీవించి స్వగృహమునకుం బంఫువాండు, విద్య 

పూ రి యగునంతవజకు అర్వ్నవిద్యారి (బహృచర్య(వతేము నె 

పరీపాలించుచుండవ లెను, “ వ ష్యుండు 

స్వగృహమునుగూర్చి వెడలిపోవ్రనప్పుడు గృహస్టుండగువాండు 

ఆతనిని గారవమర్యాదలతో తన గృహమున కాహ్వానించి 

తనకూంతురి నిచ్చి పరిణయము. గావించి కన్యా(ప్రదాన ఫల 

మును సంపాదించుకొని చరితార్గు డగువాండు, ఇప్పటివ లె వర 

శుల్క_ కన్యాశుల్క_ములు కూప కన్యా(పదాతలకు కష్టములు 
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కాని యుండెడివి కావు, అహార కటి తి యంతయు 

మూాటీివోయినను, గురుకుల వానశ మ కొప కులపతినంపూ 

జనహెధ కాని యిప్పుడు తప్పిపోయినను,' తుదకు వేచాధ్యయ 
నమే ఆకాశ పుష్ప మగుచున్నను (బాహ్మాణ నంఘమున వివాహా 
కాలమున * స్నాతకము ”, కాళీపయాణము, వరుని (బతి 
మాలి తోడ్కొనివ చ్చి" కన్య నొసంగి సెండ్లి చేయుట - అను 
సీయాచారములు మాత్రము పూర్య్ణపువిడ్యా పద్ధతిని కాప 
కము చేయు పరిశిష్టములై నిలిచియున్నవి, 

_వాహ్యణవిద్య 

బౌద్దయుగానంతర ము వర్ధిల్లిన విద్య యంతయు (యా 
హూ ణవీద్య, యనంగా కేవలము వేదశా శ్ర్రములకు సంబంధిం 
చినవిద్య, సాం కెతికవిద్య (Technical Education). అనలా 
వాస్తుశిల్సాదిపర్శిశ ములకు సంబంధించినవిద్యను (మాహ్నాణుం 
డితరులకు వదలిపెళ్షును, హేతు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానములకుం 
దోడ్పడు విద్య కంతకు దా నధికారియె (పభువుంగనుల గారవ 
సన్ఫూనములకు పాతు డయ్యెను. 

చతుర్ద శ విద్యలు 

బుగ్యజున్సామాథర్యము లనియెడు నాలుగు వేద. 
ములు శితో, వ్యాకరణ, కల్ప, నిరుక్ష, జ్యోతిశ్ళాన్ర్ర 
ఛందశ్భాన్ర్రము లన6ంబడు నాటు వేదాంగములు, మోామాంస 
న్యాయము అనుదర్శనములు, పురాణములు, ధర్శ శాస్ర 
ములు ___ వ్రవి ఆర్యకుమారు(డు పేదా ల. చదువవలసిన 
విద్యలు : పదునాలుగు, ఇ. . 
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విద్య లెన్ని యను విషయమున కొన్ని మత భేదములు 

కలవు, కొందు పదునాలు గనికి, మటిక్ొొండటు పదు నెనిమి 

దనిరి. ఇంక గొందజు ముప్పదిరెం డనిరి. పె నుడివిన పదు. 

నాలుగు విద్యలకు నుప వేదములై న యాయు'ర్వేద, గాంధ 

ర్య వేదః ధను న్వేద, స్థాపత్యములు (శిల్పము మొదలగు సాం 
"శతిక్ర విద్యలు) నాల్గింటిని జేర్చిన పదు నెనిమిదివిద్య లగుచున్న 

వి. కాలము గడచినకొలంది వీనినంఖ్య సెరుణపచువచ్చినది. 

శుకుడు మొదలగువారు విద్యలను కళలను విడందీసిన 

కాలక్రమమున కొన్ని విద్యలు కళలలో గలసిపోయినవి. 

అయినను చతుష్షస్థ్రీ కళలు "వేటు, చేద వేడాంగాదివిద్యలు వేటు 

అను (ప్రాచీనవిభాగముమా(త్ర మంతరింపలేదు. ఈవిధమగు 
(బాహా ణవిద్య ముఖ్యముగ (౧) ఫఘటి కాస్టానములు, (ఆ) 

అ(౫హారములు, (ల) చేవాలయములు (ర, మఠములు అను 

నాలుగు విధములగు సంస్థలలో చెరిగి పెంప్రుగాంచినది. 

ఫఘటికాజ్ఞానమూలు 

ఘటికాసానములు విద్యాపీఠములని 'వెలిసినను వీనిని 

గుజించిన వివరములు మా(తము మనకు తెలియవచ్చుట 

చేదు, ఘటి కాస్థానములు ముఖ్యముగా దశీణాపభథమునంద లి 

శాననములందు మా(త్రమే పేర్కొనంబడినవి. వెంగీచాళుక్య 

వంశజుండై న మొదటి జయసింహవల్ల భుని నిడమజ్యు శాసనమున 

నిట్టి ఘటికాసాన మొకటి సేర్కొ_నంబడినది. ఈశొననము 

ననుసరించి వేంగీచాళుక్యరాజ్యమున స్ జయసింహవల్ల భుసి 

కాలమున (క్రీ, శ, ౬౩౩ = ౬౬౬) అస్తనపురమునం దొకఘటి 
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కాస్థాన ముంజెననియు అందు జయసింహావల్ల భమపహాోరాజువల 

శనం నిడమట్టు(గామమును దానముగ |పతి(గహించిన కా 

తికరు వీతాముహు.డయిన మండశర్శు'' ఫఘటికాసామాన్యుం 

డనియు తెలియుచున్నది, ఘటి కానానూన్యు. డన౯గా ఘటికా 

స్థానమునందలి యొకయధ్యాపకు. డనియో సభ్యుం డసనిచూ 

ర లరపపతసికయరకున కాంచీ పుర ముకూడ (బాహ్మణవిద్య (పబ 

అన దినములలో సురుషెూరాసిన ఘటికాస్థానముగ నుండెనని 

యిదినజు శే చెప్పబడినది. కదంబవంశ (ప్రభువులకు మూలప్రరు 

షుండై న మయూరశర్శ తన గురువగు వీరశర్శతో పల్ల వరాజు 

ల రాజధాసియెన కాంచీప్రురమునకు క న లుబేజీ వ ననియు, 

అతండు |ప్రవచనమున గొప్పపండితుండు కావ లెనను కోరి_తో 
అన్ని నుటికలకును వెళ్ళి గొప్ప ఆశుతర్క_కుడు (Debator or 

disputant) అయ్య ననియు నాక శాననము తెలుపుచున్నది. 

కాంచీపుఠమునేలిన (రెండవ) నరసింహవరక్శ్మయను పల్లవ 
"రాజు (బ్రాహ్మణుల ధుటికాస్థానమును నిగ్ణించెనని చేతాక 

శాొననమునం గలదు, భరత శే త్రమున కలంకార [పాయ 

మైన కర్ణాటక నీవయందలి కుంతలచేశము “" ధమ్మ౯ 

క్ర నెమ్మ౯ముం భోగ. క్కాగరముమాద భుటికాస్థానము | 

ముని ధర్శమునకు సహశారకములును, భోగముల కాకరములు 

నగు ఘటి కాస్థానములకు నిల వని మటియిక శాననము 

చుడువుచున్నది. ఈ యుదాహరణములవలన స 

మనంగా విద్యకును, ధర్ణుమునకును ఆలవాలమైన 'విద్యావీఠ 

మనియు, నది భాజపోషణమున' వర్ణీ ల్లుటచేతే భోగముల 
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కాకర మనియు నూహీింప వీ లగుచున్నది. ఘటికాశ్రమ మెట్లు 

సా వసన ల ఉత్తంకుండు సామ వేడమున చెప్పినట్లు. 

శాసనములందు (వాయంబడినది, న్ సంస్థనుగుజిం 

చిన వివరములు మనకు తెలియవు, 

అ[గహారనులు 

ఘటి కాస్థానములమాట యెటు లున్నను అగ్రహారము. 

పూర్వకాలమున సుప్రసిద్ధ మైన విద్యాసంస్థగ నుండె ననుట 

నిర్వివాదాంశము. మానసారమను సుప్రసిద్ధ పురాతన శిల్ప 

శా న్ర్రమున, విన్యాసరీతుల ననుసరించి పం(డేెండు విధములైన 

(గామభేదములు "పీర్కొనంబడినపి, అందు అగ్రహార మను: 

నది యొకటి. అది" విద్వాంసులైన విప్రవరులకు స్థానము, 
కామి కాగనుము _౨౭-వ పటలమున నిది మంగల మనికూడ. 

వర్టి ౦పంబడ్న దని మానసార -మిట్టు తెలుపుచున్నది: 

విస ర్విద్వడ్భి రాభోగ్యం మంగలం చేతి కీ రతం 

ఆ(గహార _స్టజే వో క్షం విేండై”ః కామి కావ్యారయే, 

కన్నడ చేశమునను, ఆం[ధదేశమునను అగ్రహార 
మ(గహారమేశకాని (ద్రవిడ దేశమున దానికి మంగల మనియు, 
చతు ర్వేదిమంగల మనియు వేర్లు కలవు. చాళుక్యచేోళు లాం. 

(ధ్ర దేశమును పరిపాలించుచుండిన కాలమున: గలిగిన (ద్రావిడ 

సంపర్క_మువలన నాండు మన తెలుంగు దేశమునంహాడ నచ 

టచ్చట నరుదుగనై న నొకటి చెండు చతుక్వేదిమంగలముల. 

చీరులు వినంబడుచున్నవి. (పోలునాంటియందలి వీరచోడచతు: 
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శ్వేదిమంగల. మిట్టిచే. కాకినాడ, పిశాఫ్రుర[ ప్రాంతములకు 
1పాచీనకాలమున (ప్రోలునా డని పేరు, 

అగ్రహారము లన్నియు వెదికవిద్య వ్యాపింపం జేయుట 

ks తద్విద్యాభిమూానులై న "రాజులు, నాయకులు జమో౭౯ దారులు 

మొదలగువారు రాలి కొనంగిన వియే, సపద[కమాను 

క్రమాధీత వేదద్యయులు, _ సకల్పోపనిషత్ను రాశోతిహాసా నేక 
ధర్మ శ ప్ర్రవిదులు, అగ్నిప్టో మయాజులు, యజ్ఞాగ మమం 

(కార్థ తత్వజ్ఞులు, యజన యాజన అధ్యయన అథ్యాపనాది 

పట్కర్న్మ నిరతులు అయిన (చాహ ణులకు రాజులు ఉత్తరా 

యణ పుణ్య కాలముననో, సూర్య చం(ద్ర(గహణములనిమి త్త 

ముననో, ఇతర పర్వదినముల సందర్భముననో లేక పట్టబంధ 

సమయముననో (గామముల న్యగ్రహారములను జేసి సర్వకర పరి 
హారముగ నొనంగువారు. ఆయ[గహారమువలన వచ్చు రాబడి 

ననుభవించుచు, విద్యార్థు లై వచ్చిన బాలురకు విద్యా[పదా 

నము. గావించుచు, జీవనోపాధినిమి త్రము "వేజుచింతలు లేక 

(ర యులు సుఖముగా 'కాలచేపము చేయువారు, కోన్ని 

కొన్ని య(గ్రహారములందు (ప్రత్యేక మిట్టిట్టి విద్యలు నేర్చు 
న ధ్యాపకుల కిన్నిన్ని వృత్తు లనికూడ చేర్చ్పాటు లుండెడివి. వీర 

-వోడచతు ర్వేదిమంగలమున నే, విద్యాదివృత్తులనుగుజించి 

తెలుపు వీరచోడచతుర్వేదిమంగలశానసనమునందలి భాగ 

మా (క్రింద వాందుపజుపంబడుచున్నది వ్ 
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ఆత వ్యాకరణం Woe రూపావతారం వ్యాచయాణ సె నక 

వృత్యర్థ ౦ భాగఏకః పురాణం వాచయితు నేశః 
మొమొంసా వ్యాఖ్యాశతే జ్యా 

వేదాంతం వ్యాఖ్యాతు రేకః 

బుగ్వేద మధ్యాపయితు శేకః 

యజుర్వేద మధ్యాపయితు శేక్షః  విషవాదిన ఏకః 

సామాని గాపయితు రేకః జోోతిర్విద ఏకః 

"న వెద్య సె నః 

ఆంబషహ సె న్టీకః 
అ జ 

-ఈవిధమున బుగ్యేద, యజుర్వేద, సామ వేదములను, 

మీమాంసా, వేజాంత, వ్యాకరణ, రూపావతారములను 

బోధించువారికి మాత్రమే కాక పురాణము చెప్పువానికిని, 

వై ద్యునికిని, (వ్రణవైద్యము మొదలగువానిని జేయు మంగలి 

కీని, విషవై ద్యునికిని, జొ్య్యాతిష్కు-నికిని గూడ న[గహారములందు 

వృత్తు లుంజెడివి, పూర్వము [గామములు కాని, అగ్రహార 

ములు కాని ఇతర (గామనములమోందను, ఇతర పట్టణముల 

చమూందను ఆభారపడకుండ తవు జీవనమును తాము సయ 

ముగ గడపుకొనుట శేయేవృత్తులవా రావశ్యకమో అట్టి 
బారి కందటేికి వృత్తు లుంజెడివి, 

అ(గ్గహారముల ని నొకవిధమగు వి విద్యాపీళములు (Char- 

tered Universities) అని నుడువ వచ్చును. రా జొసంగిన యగ 

హారమునో, వృత్తులనో యనుభవించుచు గురువు చదువు చెప్పు 
వాడు; శిష్యుండు గురుకులమున చేరి మాధుకరవృ త్తిని జీవిం 

చుచు విద్య నేర్చుకొనుచుండువాండు, గురువునకు జీవనోపాధిని 
గుతీంచిన విచార ముంజెడిది కాదు. శిష్యునికి భోజనము 

శొఅకు వెదకికొనవలసిన (ప్రయాస ముండెడిది కాదు, 
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వకభోగ, బహుభోగములు === అ(గహారములు సా 

._ భారణముగ వకభోగములుగను, బహుభోగములుగను ఉండె 

డివి. (ప్రత్యేక ముక్కని హక్కు భు_క్తములలో నుండు నగ 
హారము నేకభోగ మందురు, ఒక్క య్మగహారమున నే పెక్కు. 

మంది ప గులకు వృత్తు లుండి యది గణభోగ్య మెయి 

నచో నట్టి దానిని బహుభోగ మందురు. వశభోగ మయినను 

బహుభోగ మయినను అగ్రహారము (ప్రత్యేకము (ఛాహణుల 
యా(శ్రమవాటిక యగుటచేత నందు (చాహ్మేతరులు నివసిం 
చుట కవకాథ ముంజెడిదికాదు, అధ్యయన అధ్యాపనాది 

షట్క_ర్శనిరతు లయిన (బ్రాహ్మణు లెప్పుడును వ్యవసాయము 

చేయువారు కాకపోవుటవలన అ(గహారపు భూములను సేద్యము 

చేయుటకు కొంతమంది రైతులు కావలసి వచ్చువారు, వీరునివ 
సించుట క(గహారముల నంటి చిన్నపల్లె లుండేడివి, వీనికి పూ 

శని చేరు, పూడి పదాంతములయిన యిప్పటి (గామములలో 

నస్నియు. గాకపోయినను వాలభాగము కొం చెమించు మించుగ 

నిట్టి వే యని నుడువవచ్చును. అ్మగహారమునకు కావలసిన క్రూర్త 
గాయ లన్నియు పూండినావూ౦చితము లయిన పల్లెలలో 

పండింపంబడును. ఈపూళ్ల కే సంస్కృతమున (గామ(గ్రానపుం 

బల్లై లనియు ([గ్రామాపహారము లనియుంగూడ "పేర్లు కలను. 

సాభారణముగ రాజు ల్మగ్గహారదానముం. గావించునప్పుడే 

వానితో నిట్టి పూళ్లనుగూడ నేర్చటిచి యిచ్చువారు. 

ఓ సర్వకర పరిహారము గను. (గామ (గ్రాససహీతము 

గనుమాషత్రమే కాక చాతయన భూతలపతి * నధాన్య 
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పీరణ్యాదేయ ము "గను, * నదండడ శాప రాధము గను, “సో 

త్సద్యమాన విప్టికము గను, * చాటభటదూత రాజస్రకుపా 

(ప్రవేశనీయము ? గను అ(గ్రహారములను చాన మొసంగు 

వాడు ; అనయణా దాన మొసంగిన య(గహారమునకు 

పన్న పర్యాయ ము లుంజెడివి కావు. అ(గహోరముననుండి 

రాజునకు చెల్ల వలసిన ధాన్యరూప మైనట్టియు, ధనరూపమె 

నట్టియు రాబడి (పతి(గహీతలది. రాజు దానము నొసంగు 

నప్పుడే అ(గహోరమున (ప్రజలు చేయు దశొపరాధములను 

విచారించి దండము (జరిమానా విధించుటకునుు దండిం 

చుటకును అధికార స్యామ్యముల న(గహారీకులకే వదలి వేయు 

వాదు, రాజునకు చవేయంబడనలసీన. వెట్టి వేములు సయితము 

దానముతో న|గహోరీకుల కే చెందు క బద్యారుల 

పదాం ప గాని, అ(గహారశాంతికిం గాని భంగము 

కలుగకుండుటకై సై నికోలు (చాటభటులు __ Regular or 

Irregular troops) వ దూతలు (Messengers) కాని, రాజ 

పురుషులు (King’s Servants) కాని అ|గహోరములలో (ప్రవే 

నీింపరా దనుని బంధన ముతోనే రాజు అ(గహారమును దాన 

"మొసంగువాండు, అ(గహారడాననిబంధనములలో నెల్ల ఈ 

నియమమే కడు ముఖ్యమైనది. వ్యవహార, దోహ (సివిలు, 

[కిమిన ల్ఫువిచార ణనముల కగుసక్యాధికార, సామ్యములందును 

ద్రభుత్వముతో నెట్టి సంబంధమును లేక సర్వతంత్రస్వతం 

(త్రమె " యుండు. నాయ(గ్రహారమున వి ద్యావధాన నిర్ణయ 

మున గాని, అప హార కార్యనిర్వహణమున. గాని, దోవ వ్యవ 

ర్ 
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హారవిచారణమునం గాని (చబాహ్ముణేతరుల కెవ్యరికి నధి 

కారము లేకపోనుటయె కాక చారి శెవ్యరికి (బాహ్మణుని 

యనుమతిమింద తక్క. నాయ్మగహారమున (ప్ర వేశించుటకై న 
హక్కు_ండెడిది కాదు, ఈకారణమున నే కావచ్చు, ముఖ్యముగ 

పంచమవర్లమువా ర(గ్రహారఫు ఏభులందు నడవరా దను 

నిబంధనము కలిగినది. పూర్వపు విద్యారుల యంతరించినను, 

పాశ్చాత్య నాగరకతాఘాతమున (పాఎన_బాహ్మణాచార దుర్గ 

ములు శకిధిలఅము లయినను ఆ నిబంధనము మాత్ర మిస్పటికి 

నిలిచిపోయినది. ఈ'నియమములను నిబంధనములను బరిక్లీ 
లించినచో రాజుల క(గ్రహారము లన్న నెట్టి గారవపుపత్తు 
లుంజెడివో, విద్యార్థుల విద్యాభ్యాసమునకు + భంగము కలుగ 

కుండ రా జెట్టి జా(గత తీసికొని, Sr శెట్టి స్వేచ్చ 

నొసంగుచువచ్చెనో తెలియగలదు, ఈవిధమున నగహార 

ముక చిన్న సంస్థానముగ నుండెను, (బ్రాహ్మణుడు దాని 

కధిపతియె ఈం సంతతి వారి భావి భాగ్యోదయలుము నా 

కాంత్సంచి సంస్కృతి సూత్రములను పురివె వెట్టుచుండువాండు, 
ఈ కారణమున నే (పాచీనకాలమున పాందూ చేశమున Es 

యుద్యమము బయలు డేతినను ఆది యెల్ల సంస్కృతికి సంబం 

ధించినదిగనో, మతమునకు సంబంధించినదిగనో యుండుచు 
వచ్చెను, అట్టి యుద్యమము లన్నియు పల్లెటుారినుండి యే (ప్రభ 
మంచి చేశము నంతయు కంపింపంజేయుచుండెడివి, 

కొన్ని కొన్ని చోట్ల అ(గహారములను చేసి (్రాహ్మ 
ణులకో దాన మొసంగునప్పుడు అమిత విద్యాభిమాను లైన రా 
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జులు నాయకులు మొదలగువారు కొంద అ(గహోరములందలి 

(వాహ్ముణులకు గృహములను కట్టించియిచ్చుట యటుంజ 

నొకొ_క్క_ గృహమునకు కావలసిన సర్వవిధములై న పరికర 
ములను, సంబారములనుగూడ నిచ్చుచు వచ్చినట్లును కానన 

జ 2 / న శ ళా డ్య నో అ uns నిదర్శనములు కొన్ని కలవు, ఈ కింద నుదాహృత మైన ఛానన 

భాగ మట్టి చే. 

గృహాకా విధాయ విపులా౯ా వృ_ివ్భ త్రీ వీభాగతః 

శయో్య్యపధానపర్యంక విచితా_సరణాసనె 

దేవోపకర తై హోఖ్ ర ్భృహోపకరణా _సథా 

శాలితండులము ఖై స శృ ధనధానై వ దడి రష కి 

తిలాదిసర్వసం భారై సృంభృతాం స్తాక గృహా త్రమాకా 

(ప వేళ్య ద్విజవ ర్య్యాం ళ్ళ పత్నీ ఫుతయు తాకా ముదా 

వ_స్ట్రయుగ్భం చ సోష్టీషం కాకేయం రత్నకుండలే 

అంగులీయక ము ఖ్యాని కల్పయి త్వా పృథక్ పృథక్ 

వస్తాాభరణతాటంక కంఠ సూ, తౌది భూషరకౌ 8 

(బాహ్మణాం శ సపత్నీ కాకా పూజయి త్వాతిభ_క్రితః 

సహిరణ్యపయో ధా రావూర్యకం (పదడా నృపః, 

ఈరీతి నగహారము లన్నియు విద్యానిలయములు౫ 
(పసిద్ది వహించినట్లును, మన (పాచిన ఏ ద్యాసంస్థలలో అగ 

పోర మ(గగణ్యముగ నుండినట్లును అంగీకరింపక తీరదు. 

మహాసభలు: పంచాయతీలు : అ(గహారములనై న 
"నేవి, [గావమములకై ననేమి మహాసభ లుండెడివి. ఈసభ లే 
ఆయాయ్మగహోర్క (గామ వ్యవహార ములను చక్కంబెట్టు 
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చుండెడివి, అ్యగహార వ్యవహారములను చక్క_ంబెట్టుట "కేర్చ 

డినవారికి మహాసభ వా రనియు, సభవా రసియు, మహాజను. 
డి ఆ ల | జ్య ఇ లనియు 3 ర్లుండెడివి, ఒకొక్క య[గహారము చె_ళాల్య 

మునుబట్టియు, వ్యవహారమునం జూపవలసిన దతు,తనుబట్టియు 

సభ వారిసంఖ్య కొన్ని కొన్ని చోట్ల తక్కు.వగను, కొన్ని కన్న 

చోట్ల నెక్కువగను ఉండెడిది, ఇశ్షు (గామవ్యవహారములను. 

చక్క_(జెట్టుట శేర్పడిన సభకు పంచాయతీనభయని పేరు, 
అ(గహారమహాసభ లకును, (గామపంచాయతీనభలకును గల 
"భేదమును గుజించి యిచట (వాయుట య(పస్తుతము, 

(ప్రత్యేకము విద్యా.[ప్రదానమునిమి_త్తము గాని, తేక 

దేవస్థానముల నిమి త్రము కాని చేయంబడు దాసధర్ణముల క్రీ 
సభవారు స ్రత్వేము వహించువారు, విద్యావిషయక 

మైనట్టి కాని, మణి యితర ధర్మ కార్యములకు సంబంధించినట్టి 

కాని డదానధరుములు కొన్ని కోన్ని స్త ఈనభ్వవారి పరము 

గనే వేయంబడుచుండెడివి, అట్టి సందర్భములలో సభవానే 

దాత యాళశయముల కనుగుణ్యముగ నాయాధర్మ కార్యముల 

నాచరణమునకు తెచ్చుటకు తగిన కట్టు చాటులు చేయుచుండు 

వారు, దకీణ హీందూ దేశమున మన కీ విధదుయిన శాసనము. 
లనేకములు కానవచ్చును. ॥ 

పుదుచ్చేరి సమిపమున గల బాహు[గామమున నిట్టి 
శాసన మొకటి కలదు. అది కాంచీపురము రాజభానిగ 

చేలిన  నండివరృకుమారు(డగు నృపతుంగ బేవని "కాలము, 

నాంటిది : అనంగా క్రీ స్తుశకము తొమ్మిదవ శతాబ్ది యంద 
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లిది. నృపతుంగచేవని (ప్రధాని -_ కుకుకులోద్భ వుండును, 
బశాలివంశ మూారాండు(డు నగువాండు తన |ప్రభువు నను 

మతితో చాహుగ్రామవి ద్యాస్థానమునకు మూ(డు గ్రామ 

ములను దాన మొసంగి వానిని ఆ (గామసభ వారి వశము 

చేసెను. డూరి వంశ సమాకులమై (కిందికి దిగు ముంచాకిని నది 

-సేవిధముగా థూరటి తన జటలో నిలిపి వహించనో అశ్లై 

గభవారుకూడ పదునాలుగు గణములతోడం గూడిన విద్యా 

నదిని వశముచేసికొని కాపాడిరి, 

"దేనాలయములు 

అగ్రహార ములకు పిదప పరిగణింపందగిన ప్రాచీన విద్యా 

సంస్థ "దేవాలయము, పూర్వకాలమున -దేవాలయముతో సరి 

పోల్పందగిన మహాసంస్థ ఇంచుమించుగ లే దనియే చెప్పవచ్చు 

ను, అది మతధర్శముల నుద్బోధించు గురుపీఠము; వేదచోదిత 

విద్యాపదానము( గావించు విద్యానిలయము ; మతబోధకు 

లుపన్యాసములు చేయు నుపన్యాస వెదిక; శాస్త్రజ్ఞులు వాక్యార్థ 

ములు గావించు నభాభవనము; పోశాణికు లితిహాసములు విను 

పించు స్మతశజాల; భాగవతో తృములు పర మేశ్వ రారాధనము. 

గావించు పూజా మండపము, అట్టిది పూర్వకాలపు దేవాల 

యము, సాధ్యమైనంత వణకు (పాచీన (గామజీవనము కలకం 

చాజణఅకుండ జ్య్మాగతగ కాపాడుచు వచ్చిన మహోసంస్థ 

యదియే. 

చేవాలయము గొప్ప విద్యాసంస్థమై వై దికవిద్యకు 

గొప్ప యాలంబముగ నుండినట్టు ముఖ్యముగ దతీ,ణాపథము 
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నందలి (పాచిన శాసనముల ననుసరించి తలియవచ్చుచున్నడి, 

పూర్వకాలమున 'దివస్థానములకుం జేయ(బడుచుండిన జాన 

ధరుములలో విడ్యాపదానమునకులహాడ నేర్పాటు లుంజెడ్రి ' 

ప్ మండ లేశ్యరులు, సై న్యాధిపతులు, రాజులు, చక్రవర్తులు 

విద్యాఖివూనమును, .నుతాభిమానమును గలిగి యొకప్పుడు 
కాకపోయిన మజటియొకప్పుడైన తాము 'దెవస్థానములకు 

స్ 5 లలో కు న నర చేయు షం. విద్యా.పదానమునకుంగూడ నేర్సా 

కులు చేయువారు. జానంజేసియే దేవస్తాన ముకూడ పదా 

నిలయమై పేరొందంగలిగెను. ఇట్టి వఏద్యావిషయక వు చిర్ఫా 

కులు కలిగన యొక డానశొననము దతథీ'ణార్రాడుమండలము 

నందలి [తిభువణ్మి గ్రామమున: గానవచ్చుచున్నది. బడి 

వోళ చేశమును పరిపాలించిన రాజకేనరివరా భిధానుండగు 

(మొదటి రాజాధిరాజు కాలమునాంటిది (తీ, రరర తు 

౧౦౫౦). ఈ రాజుయొక్క నుప్పదవయంట 'రా చేంద్రచోళుని 

కారో గ్యాభివృద్ది యగునట్టుగా సేనాపతియన రాజేంద్ర చోళ 
య య రా 

మహాబలి వాణరాయ రనునతండు * రాజేం[దచోళను తమా 
(గ? మను చేరయబురయన అరసు గావించెను; కరములు 

సంబంధించిన కార్యవివరముల నాచర ణమునకు. దెచ్చుటన్ర 

ఆ(గ్రామమునందలి మహానభవా రచ్చటి నభామండపమున 

సమా వేశమై సంవత్సరమునకు ౧_౨,౦౨౦ ల క లములధాన్యము 

వచ్చు ౭9 వేలీలభూమి కొని, చదేవరల సావిర్బల్యర్చనాదు 

లకును, ఉత్పవాదులకును, శ్రీవై వవ సంతర్పణములకును, 
తిరువాయి మొస్ఫి పఠనమునకును సంవత్సరమునకు 9౨,౮౭2౫ 
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కలముల ధాన్యము నేర్పాటునేసి, మిగిలిన ధాన్యము స్మ క్రింది 

విధమున వినియోగించిరి ; 

(౧) బు డాధ్యాపకులు ముగ్గురు, యజుర్యే దాధ్యా 

పకులు ముగ్గురు ఛందోగ సామాధ్యాపకు. డొక్క_(డు, తలవ 

కొర సామాధ్యాపకుం డొక్క_ండు, ఆపూర, వాజసనేయ, 

బోధాయనియ, నత్యాపాఢ సూ(కాధ్యాపకు తాక రొక్షరు 

ము త్రము పం(డెండుగురికి దినమునకు నాలుగు కలముల 

ధాన్యము; 

(౨) వేదాంతము, వ్యాకరణము, రూపావతారము, 

(శ్రీభారతము, రామాయణము, మనుశానశ్ర్రృము, వైఖానస 

శాస్రుము - పనిని బోధించు క తొక్క రొక్క_రు; 

(3) బుగ్యాదాధ్యయ నపరు లతువదిమంది, యజు 

ర్వేదాధ్యయనప పరు లబువదిముంది, ఛందోగసామాధ్యయన 

పరు లిరువదిముంది, ఇతర శొసా స్ర్రాధ్యయనపరు చలేంబదిమంది - 

మొత్తము నూటతొెంబదిముందికి దినమునకు పదునొకండు 

కలముల, పదికురుణీల, నాలుగు నాలిలధాన్యమును; 

(ర) వేదాంతము, వ్యాక రణము, రూ పావతారము = 

ప్ని నభ్యసించు నితరవి ద్యార్గులు డెబ్బది మందికిని 
శ్రీ 

ఏర్పాటు కావింపంబడెను, మై విధమున చేయం౭బడిన 

యశ్చాటులనుబట్టి యభ్యాపకులకును, విద్యార్థలకును భోజ 

నాదికముల కై ఏినియోగింపంబడిన ధాన్యము "మొత్తము 

నాగ లో కు ఈ పెని చేయబడిన యేశ్సాటుల 
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వలన నా ఏ ద్యాస్థానమున గజపంబడుచుండిన విద్య "లేవి 

యో, యయేవిద్య చెంద జండు ఏ ద్యార్గులు నేర్చుకొను 

చుండిరో, యరవిడ్య "నేక్పుట శకెండ చెంద అధ్యాపకు 
లుండిరో మనకు వివరముగ తెలియుచున్నది. విద్యార్థులకు 

భోజన వసతి గృహములతో నేర్పాకైన చిన్న విశ్వవిద్యా 
లయమువంటిది కాదా యా (త్రిభువణి దేవస్టానవి ద్యాపీఠము? 

ఇట్టి బే మజీయొకశాసనము ఎక్జాయిరము' (గ్రామ 
మున6 గానవచ్చినది : చోళ "దేశము నేలిన మొదటి రాజేంద్ర 
చోళుని కాలమునాంటిది (క్రీ. శ, ౧౦౧౩ - ౧౦౪౫). ఈ 

యెక్టాయిరము (గామమున కే రాజరాజచతు ర్వేదిమంగ ల 

మనియు. జేరు. రాజునకు నిజయాభ్యుదయములు కలుగునట్లు 

ఈ చతు క్వేదిమంగలము మహానభవారు * రాజరాజవిజ్ఞుగ ” 

రనుచేవాలయమున సమా వేశమె కోన్ని ధర్మ కార్యముల 

నొనరించిరి. అవి విద్యావిషయక మైనవి, విద్యార్థులకు నిద్యా 

(ప్రదానముం గావించుటకు వలసిన 'యశర్చాటులు చేయుటయు, 

నా విధమున విద్య నేర్చుకొను విద్యార్ధుల కొక భోజనశాల 

నేర్పలుచుటయు నా ధర్మ యొక్క ముఖ్యో దేశము, అందును 

గూర్చిన వివరములను శాసన మోరీతిని చెలుపుచున్నది: 

(౧) చేవస్థానమున తిరువాయి మొస్టి సో త్రమును పఠిం 
చుటకు నలువురు నియమితు.లైరి, వారి కొక్కొ_క్క_రికి భృతిగ 
కొంత ధాన్య 'మేర్చాటుచేయంబడి యందుకొబకు కొంతభూమి 

యొునంగంబ డెను, 

(౨) 'దేవాలయము నంటియుండు వుఠమునం దిరు 
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వదియైదుగురు (శ్రీ) వైష్ణవులకు భోజనము పెట్టు నిమిత్తము 

కొంత భూమి యొసంగయ డెను. 

(3) సపాహమువంటి యొకానొకయుత్పవము సంద 

ర్భమున "వేయిమంది వైప్లనులకును, ఆ యుత్సవము చూచుట 

“శీ తెంచిన జాసులకును అన్న ప్రదానము. గావించుకొణుిఏ ౬౦ 

కులముల ధాన్యమును, 3౨ కలంజుల బంగారము నెసంగ. 

బజిను, 

(5) గంగ కొండ చోళ మండపమునందు, బుగ్యదా 

ధ్యయ నపరులు ౭౫₹ గురు, యజుర్వేదాధ్యయన పరులు ర 

గురు, ఛందోగసామాధ్యయనపరులు _౨౦ మంది, తలవకార 

సామాధ్యయనము చేయువారు _౨౦ మంది, వాజస నేయాధ్య 

యనపరులు ౨౦ మెంది, అథర్వ వేదాధ్యయ నపరులు ౧౦ 

ముంది, చానారంుకు గృహ్యకల్ప, గణాధ్యయనపరులు ౧౦ 

వుంది -- ఈ విద్యార్థులకు భోజనవసతి కల్పింపంబ డెను. 

పై నుడివిన వేదము లభ్యసించు (బ్రహ్మచారులు 

ము త్రము _౨5౦ మంది; రూపావతారము నభ్యసించు వారు 

ళం మంది; మొత్తము విద్యార్థులసంఖ్య _౨౭౦ : వీ రందజకు 

నొక్కొక్కరికి దినమునకు ఆబునాళీల ఛాన్య మేర్చాటు 

“కావంపంబ డెను, 

స నుడివిన వీరు గాక వ్యాకరణము నభ్యసించు వారు 
రై 

౨౫ “సరు (పాఫాకర ము నభ్యసించువారు 3౫ గరు, వే 

డదాంతము నభ్యసించువారు ౧౦ మండి -- వెరసి ౭౦ మంది 
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విద్యార్దులు కలరు, విరి కందజు కొక్కొక్కంరికి దినమునకు 

౧ కురుణి, ఆ నాళీల ధాన్యము నియమిత మయ్యెను, 

వ్యాక రణాధ్యాపకునికి దినమున కొక్క_కలము ధాన్య 

మును, (పాఖాక రాభ్యాపకుని కొక కలము ధాన్యమును, వె 

చాంతము చెప్పువానికి దినమున కోక్కకలము నొకతూని 

ధాన్యమును ఏ ర్చాటు చేయంబ డెను, 

'వేడాధ్యయనమున క్రై పదిమంది అధ్యాపకులు నియ 

మింపంబడిరి, ఎట్లన : బుశ్వేదమునకు ముగ్గురు, యజుర్వేద 
మునకు ముగ్గురు ఛందోగసాముమున కొకరు తలవకార 

సామమున కొకరు, వాజననేయమున కొకరు, బొద్ధాయసియ 

గృహ్యాకల్బ కారక ముల కొకరు, 

రూపావతారము బోధించువానికి దినమునకు 3 కురు 
ణీల ధాన్యము, దినమున కిట్లు “ రాజరాజ మరశకాలు తో 

ముప్పది కలముల ధాన్యము కొలుచువారు. -ఈరీతిని సంవ 

త్పరమునకు ౧౮,౫౦౬ కలముల ధాన్య మగుచుం డెను, 

అధ్యాయమున కొకకలంజుచొప్పున వ్యాక రణమున నెసిమి 

దధ్యాయనులకు వ్యాకర ణాధ్యాపకుని శకెనిమిడి కలంజుల 

బంగారమును, అధ్యాయమున కోక కలంజుచొప్పున పండెం 

డభ్యాయములకు (పాఖాక రాధ్యాపకునికి పం(డైెండు కలం 

జల బంగారమునుగూడ నొసంగంబడుచుండెను, వడా 

ధ్యాపకులు, రూపావతారము బోధించువారు మొ a ము పదు 

ముగ్గురికి నొకొ_క్కరి కరకలంజుచొప్పున ఆటున్నర కలంజులు 

బంగారమును, ఒక్కొక్కరి కరక లంజుచొప్పున వ్యాక రణ, 
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మానమూాంసా ఛా స్ర్రము లభ్యసించు డెబ్బదిమంది విద్యార్థు 

లకు 3౨౫ కలంజుల బంగారమును ఇచ్చుటకు (విద్యార్థి వేతనము) 

'నేర్చాటుకావింపంబడెను, (పాచీన కాలమున డేకీయ (ప్రభువు వుల 
పరిపాలనమున నార్యవిగ్యల కీ రీతిని ప్రోత్సాహ ముండెడిది, 

_మొత్తముమోంద నీ ధర్భనిర్య్వహణమునకుంగా వలసిన 

౬౧౧/౨ కలంజుల బంగారమునకును, ధాన్యమునకును. దేవ 

స్థానమునకు శని వేలీల భూమి యొనంగంబ డెను, 

ఈ విధమెన దానకౌాసనముల నెన్నియనను మాప 

వచ్చును, వీర రా.జేం[ద చోళ దేవుని (శ్ర. కా :౧౦కక. ఏ 

౧౦౬ల) తిరుముక్క్కూ_-డల్ శాసనము కూడ సిట్టి దె. ఆ శాస 

నము ననుసరించి యీ |క్రిందినంగతులు తెలియుచున్నవి : 

తిరుముక్మూ. డల్ మహావిహ్లాగలయ మున “ జననాథ 

మండప * వునుపేర నొకముండపము కలదు, అందు వేద, 

శాస్త్ర, వ్యాకరణ, రూపావతారములను బోధించు నొక 

వి ద్యాస్థాన మును, న (బహ్మచారుల కొక 

భోజన శొలయుు, ఆనశ్యక మైన చొ వై ద్యమునిమి త్త ముక 

వై ద్యాలయమును ౯౦న, (బహ చారులకు భోజన మునకును, 

(పతిశనివారము నభ్యంగ మునకు త లమున కును, రొ 

(తులు చదువుకొనుటకు దీపములనై చమురునకును ఏర్పాటు 
లుండెడివి, వీరచోళవై ద్యాలయమని ఈ చేవసానమునందలి 

వై ద్యాలయమునకు శారు. “అందు వ్యాధి(గస్తు లుండుటకు 

పదునైదు మంచము 'లేర్చాటు వయలయ తెను, వైదా లయము 

కొజుకును, రోగ్యగ స్తుల సౌఖ్య సౌకర్యములకొఆకును ప్రత్యేక 
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మా [కంది 'యశ్చాటులు చేయంబడినవి : (౧) బియ్యము, 

(=) వంశ పారంపర్యముగ బే దస్టము నభ్యసించు కుటుం 

బములోని యొక వైద్యుండు, (3) ఒక శ స్ర్రవై ద్యుండు, 

(5) మూలికలు తీసికొనివచ్చు టకును, వంటచెజుకు. గొని 

వచ్చుటకును, వైద్యాలయమునకు సంబంధించిన తక్కిన 

పనులు చేయుటకును ఇరువురు నవుకరులు, (౫) రోగులకు 
సపర్యచేయుకొజ కిరువుకు దాసీలు, (౬) భోజన శాల, వై 

ద్య శాలల కొకసేవకుండు, 

సంవత్సరమునకు సరిపోవు ఈ (కింది మందులు వైద్యా 

లయమున నిలువచేసి యుంచువారు : (౧)... ఆశాహరీతికి - 
రెండుపళ్లు (౨) గోమూ।త్ర హరితికి - రెండుపళ్లు (3) దశమూల 
హరీతికి - ఒకపడి (ర) భల్లాతకహరీతకి - ఒకపడి (౫) గండీర 

ము - ఒకపడి (౬) బలాకోరండ జై లము - ఒకతూని (౭) పం 
ఇమా, ...తెలము - ఒకతూని (ఛా లశ, ,... .౦డలై లము - 

ఒకతూని (౯ ఆ త్తమ క ర్హాద్నితలము - ఒకతూని (౧౦)... 

ఘృతము - ఒకపదక్కు. (౧౧) బిల్యాది ఘృుతము - ఒకపదక్కు_ 
(౧౨ మండూకరవటక ము-_౨,౧౦౦ (౧౩) (తివృ త్రి-ఒకనాళి 

(౧౮) విమల -_౨,౦౦౦ (౧౫) తా|మాది =-_౨,౦౦౦ (౧౬) 

వ[జకల్పము - ఒకతూని, ఒకపదక్కు_ (౧౭) కల్యాణ లవణము = 

ఒకతూని ఒకపదక్కు_ (౧౮) ఈ మందుల నుపయోాగించుట 

లో నావశ్యక మైన యుతీర మూలికలు, పురాణసర్పి తయారు 

చేయుట కావునేతికిని, రాత్రి యంతయు దీపము పెట్టుటకు 
నూనెకు నేర్పాటు లుండెను, . 
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పె కొలతలలోను, తూనికలలోను వచ్చు పడి చెన్నపురి 

వడి. నాళి, తూని, పదక్కు అనువానికిం గల పరస్పర సంబం 

ధమును నిశ్చయించుటకు తంజావూరు చోళ రాజుల శెసన 

ములు మన కుపకరింపం గలవు, వాని సాయమున క్ కిండి 

రీతిని మానము కట్టుట కవకాశము కలదు, 

_౦ ఆరులు ఆ ౧నాళి 

౧౬ నాళులు =. ౧ పదక్కు 

౨ పదక్కు_.లు = ౧ తూని 

దీని ననుసరించి పడక్కు_ తూనిలో సగ మనియ్యు. 

ఒక_క్క_ పదక్కు_నకు ౧౬ నాళు లనియు. చేలుచున్న ది. 

పూరో్ట_క్ష శాసనములవలన దేవాలయధర్శ్సములు 

శేవలము హవిర్నల్యర్చనాదుల నిమి _త్తమే కాక విద్యావిహ 

యములకుగూడ పూర్ణ మెట్లు వినియోగపడుచుంజెనో 

-"తలియలణగలదు. - ఇంతటి కట్టు కౌటులమిో౭ద, నంతటి 

యుదాశాశయములతో నంసొపితములయిన వద్యాస్థాన 

ములు (పశంసింపందగినవికడా ! [గంథవ్ _స్తరభీతివలనం గాని 

లేనిచో ఇంకను ఇట్టి విషయములను 'దెలువు శాసనము లనే 

కములు చూపవచ్చును. 

దెబవాలయములకు పిదప పర్కొనందగినవి ద్యాసంస్థలు 

మఠరములు, చాదులసంఘారామవిహారములవ లెనే వై నమత 

లి బ స్త్రీలును జినాలయములును, తవ వేప్తవాది ముత 
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ములకు సంబంధించిన మఠములును ఆయావమతముల వ్యాప 

నమునకుమ్మ్శూత మే కాక మ వ్య్యభివ నరసి ఎక్కువగ తోడ్పడి 
యున్నవి, ఆ|గహోరములు, "దేవాలయములు య. 

పద్యావ్యాపనమున "కేవిధముగ తోడ్సడుచుండెడివే అశ్హు 

యీ మఠములుకూడ గొప్ప వి ద్యావ్యాపక సంస్థలుగ ప్రసిద్ధి 

కెక్కి. యమిత(పయోజనకారు లయ్యెను. 

బౌదమతము దవ్నీణాపథమున రూవుమూయుటక్రుం 
గల (ప్రబల కారణములలో జ నమతవిజృంభణ మొకటి, 

కీ స్తుశకము రెండవ శ తాద్దినుండి జై డై నమతము బాగుగ వరి 

శ్రీని. సామంత భ(్రుండు, అకలంకచంద్రుయ, షి 

నందుండు, మూణిక్యనంది, (పభాచం[ద్రుండు, వ. 

గుణభ[దుండు — ఈ మొదలగు పద్వద్వతంసులైన జై జె 

చార్యులు గొప్ప గొప్ప (గంథములు (వాసి, తా సాల 

శేగి విమతవాదులతో (పతివాదములు చేసి జై నమతమును 
"దేశమున వ్యాపింప చేసిరి, అందువలన కత క కాల 

మునను, రాష్ట్రకూటుల కాలమునను, కళచురిపభువుల 
కాలమునను జ నము 'రాజమత మై క్రీ _ర్రిగాంచెను. కన్నడ 

దేశమున 'శవణబెళ నాళ * మొదలగు (గామములు జైన 
మతవిద్యకు (పధానపీఠము లయినవి, 

"తెలుంగు బేశమునంగూడ డై నమతము వ్యాపింపక 

పో లేదు, ఆం(ధచేశమునందలి అఆయా[గామములయందు. 

గానవచ్చు జై నవ్మిగహములే ఆముత మొకప్పు డిచట బాగుగ 
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వాంవీంచియుండె ననుటకు (పబలనిదర్శనములుగ నున్నవి. 

అం(ధ్రజేశము నేలిన పూర్వ చాళుక్య(ప్రభువులు జైన, శైవ 
మతములు శెంటినిగూడ నమానముగ నాదరించినట్లు న 

(ప్రమాణము కలదు, (మూడవ) పిళ్షువర్ద ను6డు (ర! 

౭౧౪ - ౭౫౧), అమ్మ రాజ విజయాదిత్యుడు (క్రీ శ, కార 
౯౭౦), విమలాదిత్యుందు (|కీ. శ. ౧౦౧౫ - -౧౦౨౨) ఈ 

మొదలగువా రందజు శజైనవముతము నాదరించి, జివాలయ 

ములకు దానములు కావించిరి. జై నమత మూంధ్ర దేశమునం 

దంతట వ్యాపించినట్లు నిదర్శనము లున్నను శై జె నమతపీఠ 

ములు కొని ్న మాత్రమే (ప్రధానవిద్యా స్థాన ములుగ ( నుండినట్లు 

కన్పట్టును, జజవాడ (కృష్ణాజిల్లా , + ధర్మువరము (పంటూరు, 

. రామతిర్ధము (విశాఖపట్టణము, హానువుకొండ (ఓరుగల్లు), 

జఉజానవులపాడు (కడప) = ఈ మొదలగునవి మ 

నందలి తగ నవమతపీఠములుగం గన్పట్టును, జ నుల 

“పల్లె లు, “బస్తి కు ప వ్యాపింపంకేయిటకు 

చెక్కు_వగ ps జై నబ స్తీ చిన్న చిన్న పేటలతోను, 
క్కు Me కక (బ్రాహ్మణా గ్రహారము 
వంటి యొక జై నా(గహారముగ భావింపవచ్చును. జై నమత 
స్థులలో యతులకువ అనే యోగినులకుంగూడ (ప్ర త్యేకమఠము 

లుంజెడ్ వని తెలియుచున్నది, (ద్రవిడ దేశమున చోళ రాజధాని 

మైన కావిరిప్పూంబట్టణమునను, కా వేరీతీరమున+ గల యొక 

యూరియందును జైనమశము లుండెడివి. ఇట్టి జై నమరఠ 
ములనుగుటించి కాని అందలి మతేవి ద్యావిధానమును 
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గుణించి కాని మనకు వినరములు తెలియవు, కాని (ప్రకిముఖ్య 

నుఠమున నసంఖ్యముల మున మత్మగంథములు చేర్చంటడుచు 

వచ్చుట చేత నడి యొక గొప్ప[గంథ భాంజడాగారమయి వెలయు 
చుంజెడిది. (వాచీన్యగంథా న్వేవకు ల నేకులకు తాశహ్మత్ర, 
భూర్జప్యతాద్యము[దిత |ప్రాచీనజై నమత [గంథము ల నేకములు 
ఇట్టిమఠములయం బే దొరకినవి, 

శవనుఠములు 

జై నమతమునకు పిదప దవ్నీణాపథమున వాగుగ వరి 
ల్రీన మతము శైవము, ౫ వమతము చోళ దేశమున ప 
ది”గ నుండినను డాని నాబేశముననే కాక దహీణాపథ మం 
తట నెక్కువగ వ్యాపింపం జేసిన వారు కాలాముఖులుు పాకు 

పతులు అనంబర6లగు వై వులు, కాలాముఖ, పాశుపతము 

లనునవి శె వమతమునందలి యంత ర్ఫేదములు. క్రీస్తు 
శకము పది, పదునొకండు, పం, డెండు శ తాబ్దులం దీముత 
మెస్ము_వగ విజృంభిం చెను, అప్పుడు వేది, చోళ, మూళవ 

-దేశాధిపతులును, పశ్చిమచాళుక్ష్య, పూర్వచాళుక్య, "కాక్ర 
తీయాది రాజవంశజులునుగాడ ఈమతము నవలంబించి, డాని 

క్కువ యాదర [వోత్ప్సాహముల నొనంగిరి, (న వమత 
విజృంభణము (ప్రథమదశలో కాలాముఖు లే (ప్రబలు లయి 
"పెక్కు. 'దేవస్థానములయం డాచార్యపీఠమును సంవాదించి 
స్థానపతులుగ నుండి మతమును, విదంను వ్యాపింపంేసిరి, 
పేరు మొదట కాన్టీర దేశముననుండి వచ్చినవా రని కొన్ని 
వౌాసనములు తెలువుచున్నవి. గంగాతీరమున నుండి వచ్చిన 
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వారని మజికొన్నిగాథలు. కలను. ఎ ట్లయిన నేమి వీరు 
ఆర్య దేశ, మధ్య దేశ, గాడ దేశ వాసు లనియుు, ను త్త రాపథము 

న నుండి వచ్చిన వారనియు స్పష్టమగుచున్నది, సాధారణముగ 

సకాలాముఖ, పాశుపత నామములు పండిత, శివపండిత, శ ట్ర 

శివ, రాసిప దాంతములుగ. గానవచ్చును: ఉదా:- ని స్వేశ్వర 

పండిత, ఈశానళివపండిత, వామశ క్రి, జ్ఞానశివ, నాగ 

రాసి, సాధారణముగ పాశుపతులు పండిత, శివపడాంచి 

తులు, మంచనపండితుండు, లీపతిపండితు(డు, మల్లీ కార్జున 

పండితుడు - ఏర లెల్లరు పాశుపత శె వు లే, ఇందువలన నే మల్లి 
కార్జున పండి తా రాధ్యులు తన “శివత_త్త రసారమున ి “పశు 

సతి” మతమునే యుద్దటిం చెను, 

ఆంధ్ర దేశమున శై వమతమునకు పూర్వచాళుక్యు 
లును, కాకతీయులును ఎక్కువ (పో తాహాదరములను చూపి 
దాని కాలంబమై నిలిచిరి. పూర్వచాళుక్యుల కాలమున 

అనగా అమ్మ రాజవిజయాదిత్యుని కాలముననుండి "కాలాము 
ఖము మొగ్గతొడుగ, కాకతీయులకాలమున పాశుపతము 
"కాయకాచి పంటపండెను. 

ఇంతవజకు. (బకటింపంబడిన యాం[ధ'బేశ శాసనము 

లలో మొట్టమొదటిమాటు కాలాముఖుల (పస్తావము పూర్వ 

చాళుక్య (ప్రభువైన అమ్మ రాజ విజయాదిత్యుని తా(0డి 

'శొండ దానశాసనమున కలదు, అందు వీరు * కాళముఖు” 
లని 'పేర్ణానంబడియున్నారు. వీరికి శాననములందు కాలాముఖు 

లనునామమునుం గలదు. వీరు వేదవేదాంగాది సర్వవిద్యా 
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సంపన్నులు, విద్యా(పదాన ము గావించుటలో దితాకంకణముూ 

కట్టిన వారు, వీరిని 'శివ్యణాత కవ రాగమము"లని కన్నడశాసన 
ములు వర్శించుచున్నవి. పిరి వక్క_ణ కన్నడ శాసనములం దిట్టు. 
కలదు, = 

| “యము, నియమ, స్వాధ్యాయ, ధ్యాన ధారణ 
వహానానుస్థూన జపసమా ధి రీతు" గుణసంప పన్నరుం, విబుధజన 

ప్రసన్నరుం, సకలసుకవినికురుం చాభారరుం, అన్నదాన సువర్ల 

దాన కన్యాదాన గోదాన భూడాన అభయ ఇ ఖెష జ్యానేక 

డానవినోదరుం, లాకుళాగ మాభ రణరుం, సమె _స్తశాస్తాగమ 
వలో విచారాబార చతురరుం, . : 

కాలాముఖులును, se పతులునుగూడ  మఠముల 

ద్యారమున'నే తమ మతమును, విద్యనుగూడ వ్యాపింపం చేసిరి, 
శై నమతవిజ్బంభఛణకాలమున _కైవవాఠములు దేశమున నెళ్లై 
డల వలవలె నల్లుకొొ న 

కన్నడ, An ఆం[ధ బేశములం జాకాలమున 

విద్యాపదాన ముం గావించు "పెక్కు కై రె వముఠములు మొలక. 

లె కైను. ఆంధచేశమున (గ్రీశె లము, కాఫేశ్యరము, భీమే. 
శ్వరము మొదలగునవి శైవులకు (ప్రధాన శేత్రములుగ 
నుండెను, 

పాశుపత నై వసంతానమునకు భాగీరథి, నర్ణుదా నదు 

లకు మధ్యనుండు ఊహల జేశమునందలి గోళకీమళము (పథా' 
'నమైనది.. "తెలుంగు చేశమున "సక్కువుళఠములు కట్టించిన 

వా * రీమఠమునకు సంబంధించినవార లే, ఈ గోళకీమఠము 
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యొక్క యుపమళములు కన్నడ దేశమునను, [ద్రమిళ చేశ 

ముననుగూడ నుండినవి. గోళకీమఠ శాఖలు తెలుగ బేశమున. 

కడప మండలమున ఫుష్పగిరియందును, కర్నూలుమండల 

మున |క్రిపురాంతకమునందును, గుంటూరు మండలమున; 

మందడమునందును వెలసినవి. ఈగోళకీమఠము (క్రీ స్తుశకము 

పదునాకండవశ కాబ్టినుండి దకీణాపథమునం డెల్ల మిక్కిలి 

ముఖ్య మైన మతే విద్యాసంస్థగ నుండినట్లు ఛాసనములవలన( 

చెలియవచ్చును. 

విశ్వేశ్వర గోళకి: _- ఆంధ బేశమున గుంటూరు మండ 
లమునందలి మందడమునం గల విశ్వెశ్వరగోళకి సుప్రసిద్ధ , 
మైనది. దానిని నెలకొల్పిన శివాచార్యుండు కాకరీయగణి 
పతి చేవచ[కవ ర్తి రికి చిన్గయదీక్ష నొసంగిన రాజగురు వగు 

విశ్వేశ్వర శివమహాముని, గణపతిదేవ చ(క్రవ ర్తి కూంతునవైన 
వ. ల్ శాలివాహానశ కము తక 

దుర్శతినామసంవత్సర మైత్రబహుళ  శుక్రవారముసొ(డు 
యల. సహితముగ మందర[గామము దానముచేసెను., 

విశ్వేశ్వర శివమహాముని ఆదానమును పరి[గ్రహించి యచ్చట 

నొ కవి శ్వేశ్వరాలయమును, మర మును, (బాహా బుండు. 

మొదలు చండజాలుని న వర్ణ్మవివత్ష. లేకుండ నిర: 

ఆాన్న(ప్రదానముం గావించుట కొకనత్రమును కట్టించి 

రం రావించి వారికి నృత్తులు, . నివేశనములు. 

నిప్పించి యా ae విశ్వేశ్వరగోళకి | యని పేగిడెన్సు, 

చెల్లగపూః పీత మైన ఇమ గ్రహమును, నలువది తా 
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విడ ఖాహ్మణకటుంబముల కొకొ_క్క_ కుటుంబమునకు 

శెండుఫుట్లు భూమిచొప్పన సనియంగా మిగిలిన దానిని మూడు 

భాగములు చేసి యం దొకభాగము వి శ్వేశ్వరునికిని, మతి 
యొక భాగము విద్యార్థులకును, శుద్ధ చె (౭. వమఠమునకును, 

మూడవ భాగమును ప్రసూక్యారోగ్యశాల (Maternity 

Hospitah కును, విిపస్మతమునకు నిచ్చి వేసి బుగ్యజున్నామ 

వేదములు నేర్పుటకు మూనురధ్యాపకులను, పదవాక్య(ప్రమా 
ణము (Logic), సాహిత్యము (Literature), ఆగమములు బోధిం 

యట కయిదుగురు వ్యాఖ్యాత లను, వైద్యు నొకఐిని, కాయస్టు 

నొకనిని (గణకుండు నియమించెను. 

ఈమె నుడివిన పదిమందికి నొక్కొ_క్క_రికి రెండుపుట్లు 
భూమి నొసం7ను. సెవారితోపాటు, చేవాలయమున పది 
మంది న రకులును, ముఖరీద్భయ సంయు క్రులగు నెనమం[డ్రు 

మార్షంగికులును, ఒక శ గాయకుండును, పదు 
నలుగురు గాయినులును, “కరా? వాద్యమునందును, నాట్య 

మునందును నేర్చరులళై నవా రాజుగురును నియమితు 
లై రి, వీరికి వృత్తు శేర్చాటు చేయబడెను. అంతియే కాక్క 

చాతుర్వర్ల గం నట్టియు, జటాధారు లె నట్టియు, 

(గ్రామసంర క్ష ణము చేలిలపించి వీజమద, "నించే ద "అక 
ఛేదోదికర్ణలం' 'జేసికొనునట్టియు చోళ చేళాగతులై న వీర 
భ[ద్రులను' చేరం బరయప గ్రామరతుకులు పదిమందికిని, (గామ 

భటులును, భక్తులు: నగు వీరముష్టు లిరువదిమందికిని, బంగా 

రము, రాగి కాసె, మేదరి, కమ్మరి, కుమ్మరి, వ(డంగము 

fe 
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శిల్పము, మంగలి పనులం జేయువారును, వా స్తుశా స్ర్రజ్ఞులు 

నగు (గామభటులు పదిమందికిని గూడ నృత్తు లొనంగంబడెను. 

'ఇట్లు విశ్వేశ్వర గోళక్రియందు శేవలము విద్యాపడా 

నమువూాత మే కాక (పసూత్యారోగ్య శాలకూడ నేర్చాటు. 

చేయబడెను. ఇది యెంతయు 1[(ప్రశంసింపందగిన దికదా! కన్నడ. 

చేశమునందలి  బెళగామిలోని కోదియవమళ నామాంతర 

మునం బర6గు శేదారెశ్ళరాలయము సుప్రసిద్ద విద్యాస్థానము, 

ఈ విద్యాస్థానమున వేద వేదాంగములు, కుమార, పాణిని, 

శాకటాయనుల వ్యాకరణ శాస్త్రములు, న్యాయ, వశే 

పీక, మీమాంసా, సాంఖ్యాది దర్శనములు, లకులీశథ, పాతం 

జల్యాది యాగశాన్ర్రములు, కావ్యనాటకధర్శశా_స్రేతి 

హాసాదులు బోధింపంబడుచుండెడ్వి, ఆనా(డు వై దికవిద్యా 

(ప్రదానము. గావించు మఠములలో చైద్యశాలలుకూడ 

నుండినట్టు తశాసనములవలనం జెలియుచున్న ది. పూర్యో కృ 

మగు  కోదియమఠళము '* నానానాథరోగిజనరోగ ఖై పజ్య 

స్థానము” (దిక్కుమాలిన రోగులకు చికిత్సచేయు వైద్య 

కాల) యనికూడ 'పేర్వడసినది. ఇట్టి మరములు (శ్రీ శె లమున 

(౧) భికొవృ త్తిమఠము (౨) అరసమఠము (క కలు 

మఠము, (ర) సారంగమఠళము,(౫% గణమఠము అని మై మంటె? 

డివి, వీనిలో భియోవృ త్రిమఠము విద్యావ్యాపనము చేయు 

టయేకాక, కవిజనముల నాదరించికూడ కీర్తి కెక్కినది, 

వైస్టవముఠములు 

జై పషవమతోద్లరణమునకై (శ్రీ మ(ద్రామానుజాచార్యు 
౬... ౯౮ pp a 
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లకు పూర్ణమే నాథముని, పుండరీకాక్షులు, యామునా 
చార్యులు మొదలగువారు పనిచేయుచుండినను రామానుజా 
చార్యులు మతరంగమున కవతరించుటతో. గాని శ్రీవై ప్ల షన 
చునకు బలము కలుగలేదు, ఆణార్యులవా రామతమును 
సరియైన మార్లమునకుం బెచ్చి దహీణాషథ రాజన్యులను కొంద 
తు వళశపజుచుకొన్సి వారికి వైవ్లవమత మిప్పించిన పిదప 

నుండి (క్రమక్రమముగా నామతము ఫురికొని తీగాసాగాను, 
(క్రీ రామానుజాచార్యులకుం దరువాత వేడాంతచదేకికులు, మన 

బాళమహోముని మొదలగువా రాదుకొని వె పువమతే వ్యాపన 

ముం గావించి చరితార్థులెరి. అయినను కన్హాటాధీశుండై న (శ్రీ) 
కృష్ణ చేవ రాయలశకాలముననుండి కాన యాం (ధ దేశమున 

నెవ్టవమతము బాగుగ విజృంభింప లేదు. కృష్ణ చేవరాయలు. 
"మొదలు కర్గాటాధీశులై న అచ్యుత దేవరాయలు, సడాశివ 

రాయలు, వెంకటపతిరాయలు, (శ్రీరంగ చేవ రాయలు ముద 

అగు వారియాదర (పోత్సా హములవలన నది దవ్సీ ణచేఛమున 
నుజుకులువై చుచు నభివృద్ధి. గాంచెను. శ్రైవమతము (క్రీస్తు 
శకము పదునొకండు ;పండెండ్రు, పదుమూండు ఏ క తాబ్బులం దెట్లు 

చోళ, చాళుక్య, కాకతీయాది రాజవంశముల యా|[శ్రయమున 
విజృంఖించనో యే చైన్లవముతమును పదునాటు పదునేడు 
శ తాబ్దులందు విజయనగరము కర్గాటాధీశుల కాలమున రాజ 
మతేమై జవాదరము నొంచెను. కందాళమువారు, తాళ 
పశువు మొదలగు సుపసిద వైప్లవాచార్యుల కుముంట 

నులు (వముఖత. వహించి, వైష్ణనమతో స్థారమునకై. నడుము 
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కట్టి పనిచేసినవి, (శ్రీ తిరుమల
 తాకాచా ర్యుల వారు, తిరు

ముల 

శ్రీనివాసాచార్యులవారు, కందాళం  అప్పలాచార్యులవారు, 

కందాళం భఛావనాచార్యుల వారు, కందాళం దొడ్డ యాచార్యుల 

వారు, తాళ్ల పాకం తిరుమలాచార్యులవాకు, పరవస్తు ముమ్మడి 

వరదాచార్యులవారు, కోటికన్యాదానం తా తాచాద్యులవా 

రనంబడు వటూరి తిరుముల కుమార తా తాచార్యులవారు, 

పరాయకోశం వలా శఠగోపజీయంగారు = ఈ మొద లై న విద్వన్వ 

శేణ్వ్యులు వేదమార్ల (పతిష్టాపనాచార్యులును, ఉభయ వేద
ాంత 

(పవ ర్తకులునై విజయనగర క రాటాధీశుల కాలమున (పసిద్దు 

లెరి, గాఢమైన ఏ8 మతాొభిమానమువలనను, కార్యదీత్లు, 

వలననే: వె ప్టవమతీము 'రాజమత మై పెంపు చందం లిగాను. 

(శ్రీకృష్ణదేవరాయ లనా(డు విజృంభింప మొడ లిడి
న యావమత్తము 

వీర(ప్రకాప (శ్రీరంగ దేవరాయల కాలమునాటి కత్ఫ్యుచ్చదశకు 

వచ్చెను, ఆకాలమున కర్దాటాధీశు లే కాక వారికి సామంతులు 

' గను సేనాపతులుగను నుండినవారుకూడ సీమతము నవలం 

వించి యాదరించిరి, మన యాంధచేశమునందలి జవిగా౯ 

దారు లెల్లరు శ్రీవై ప్తవమతము నవలంబించిన వీకాలముననే, . 

తన్న తాచార్యుల గాఢదీవయు, మతాభిమానమును అప్పటి 

నుండి యిప్పటివ అకు తెలుంగు దేశముడై వెక్కు.చెదరక. న 

యుండునట్లు తమము[దల నచ్చ తనవి, 
ళం + వాలి 

(శీరామానుజాచార్యులు -మేలుకోటలో స్థాపించిన 

యతిరాజమళము, మన్నారు కోవెలయందలి వై ప్తవమఠమైన 

శెండలంగారమాముని, అహోబలమఠము, వుష్పగిరి మరము- 
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వ్లవి యన్నియు వైష్ణవ మఠములు, ఇవి గాక వ్యాసరాయ 

చుఠము, శృం శేరీమళము “మొనలగు మాధ్వాదై ఏకౌది మఠ 

ములును కలవు, కాని వీనినిగుజించిన వివరములు కెవ 

మరములకువఆె శాసనముల ననుసరించి ఇాగుగ తెలియ 

వచ్చుట చేను. కాని యివీ యన్నియు నాయామత ములను 

దేశమున సుస్థిరముగ పాదుకొలుపుటకు మా(తమే గాక 

వైదిక విద్వా(పదాన ముం గావించి గొప్పగొప్ప విద్యాంసులను 

త యారుచేయుటకుంగూడ నెక్కువగం దోడ్పడియుండినవి, 

పూర్యో కృములయిన మన (ప్రాచీనవిద్యానంస్థలను 

ఏటించియుు, విద్యాపద్దతినిగుణీంచియు గాఢముగ యాజించి 

నచో పల్లెటూరి జీవన మెంత నిరాడంబరముగ నుంజెనో 

యాసంస్థలు, మ నంత నిరాడంబరముగ నుండెడి వని 

స్పష్టము పై. పెద్ద పె పెద్ద క్షభాగాల లక్క_ట లేదు, 

కరార్చుండుటకు “పెద్ద పె క్రర్చీలు కాని, బల్లలుకాని యక్క_టు 

చేదు. పవిత్రమై, భ్ [క కా. శ్యాగదీవతో డను 

నిండి నివిడీకృత మై యుండు చేవాలయములును, మఠములును 

విద్యాస్థానములు, చక్కని పంట మై గులతోను, తోటలతోను 

రు కంఠాభరణములవ అ ప అ(గహారములే గొప్ప 

విద్యాపళములు, అందు నిత్యము విద్యార్థులకు ల 

పూజనము ; పర మేశరారాధనము ; సజ్జన సాంగత్యము, 

గురువు శిమ్యుని ఛాయవలె ననుసరింపవలసినచే; తం|డ్రివ లె 

శు భూప. చేయవలసినటబే ; దై వమువ లె పూజింపవలసిన దే. 

అచ్చట పారలౌకికళ్ణానము నొసంగి గురువు అఆచార్యుం డగు 
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చున్నా(డు ; విద్యార్థిని కన్న కొడుకువలె నాదరించి తండ్రి 
యగుచున్నాండు ; ఐహికజీవితము నెట్లు గడపవలనో తెలివి 
"బేశికుం డగుచున్నాండు. భ క్రి పేమములే వారికి. గల యను 
బంధములు; గురువృద్దజన మా ర్రానుసరణ మె వారినాచ బాట; 
స్వధర్శనిర్వహణ మే వారి కార్యదీక్ష ; సనాతన ధర 
సంరతుణమే. వారి నిరంతరకృవి.. పడిపోయినది ఎప్పుడో 
రాజమార్లము, విజ్ఞానజ్యోతి దేశమున వెలింగించి (లోవ 
చూూపినారు ఆర్యమహర్తులు, అంతే, నిరాతంకముగ, నిరా 
డంబరముగ అంతము లేని కాలవాహీనివలె విద్యాతంతువు 
భంగము రాకుండ సాగిపోవలసిన బే, గురువుననుండి శష్యుండు, 
శిష్యునినుండి గురువు, గురువులో శిష్యుండు, శిష్యునిలో గురువు 
తయారైన కాల మది. భావికాలముమొక్క_ బీజములు భూత 
కాలమునం దుండెను. భూత కాలపు (పతిభాపిభూతులు భావి 
కాలమున ఇనువుడించిన కాంతితో కెజలి తేజరిల్లుచునచ్చి 
నవి, ఒక్క_ శుమార్లము ; ఒక్క_ కు చుట్టు ; బింబమునకు 

(ప్రతిబింబము ; అంతే, మార్చు లేదు క్ర (కొత్త కూర్చు లేదు, 
ఆకాలము వేణు; ఈ కాలము వేటు; కాని ఇదికూడ 
ఆగతకాలప్రు పరిణామమే కదా! 


